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Trimisul nostru special, GHEORGHE NKOLAESCU, relatează: AZI LA

TEST REUȘIT SI REZULTAT PRESTIGIOS SLANiC
PRAHOVA ROMANIA

AL TRICOLORILOR: 1-1 CU R.F. a GERMANIEI!
STUTTGART, 9 (prin tele

fon). Stadionul „Neckar” din 
localitate a găzduit miercuri 
seara — la lumina reflectoa
relor — partida internațio
nală amicală de fotbal dintre 
reprezentativele R.F. a Ger
maniei și României, Contrac
tată în cadrul „programului 
mexican" de pregătire a ce
lor două echipe.

La fluierul arbitrului ma
ghiar Gyula Emszberger s-au 
aliniat următoarele formații : 

R.F. A GERMANIEI: Maier- 
Vogts, Beckenbauer, 

I linger, Hbttges, 
Grabowski, Haller, 
Overath, Maas.

ROMÂNIA : Răducanu—
Sătmăreanu, Lupescu, Dinu, 
Mocanu, Dumitru, Radu Nun- 
vveiller, Neagu, Dobrin, Du
mitra che, Lucescu.

Ora — tîrzie — la care 
transmit aceste rânduri mă 
împiedică, stimați cititori, să 
faq aprecieri mai ample pe 
marginea partidei, limitîndu- 
mă la cîteva din aspectele ei 
mai importante, și promițînd 
totodată un comentariu mal 
amănunțit.

Partida a debutat 
braț, cu faze cursive, 
rapid de la o poartă 
laltă.

După ce — min. 15
ducanu plonjează temerar la 
picioarele fundașului Vogts,

Schne- 
Weber, 
Miiller.

echili- 
purtate 
la cea-

— Ră-

pătruns adînc în careu, după 
un „un-doi“ cu Miiller, în 
plină dominare a gazdelor, 
ECHIPA ROMANA DESCHI
DE SCORUL : primind o 
iiiiiiiiinuiiiiiiiim

5 MINUTE DUPĂ MECI:
ANGELO NICULESCU : 

„Am scăpat o mare ocazie 
de a-i învinge la ei acasă 
pe vicecampionii lumii ' 
Sînt satisfăcut de jocul bă
ieților. Gazdele au atacat 
mai mult, dar hazardat. 
Mi-au plăcut Răducanu, 
Lupescu, Dinu, Dumitru, 
Radu Nunweiller și Do
brin".

HELMUTH SCHON: „Ro
mânia mi s-a părut o echi
pă puternică și omogenă. 
Remarc ideea tactică de a 
trece, la timp și organizat, 
de la ofensivă la defensi
vă. Rezultatul ? Echitabil, 
deși noi am dominat... 
Neagu, Dumitru și Dumi- 
trache — m-au impresionat 
cel mai mult".

TllllllllllllllllHilIII' 
minge de la Dobrin, Sătmă
reanu „urcă“ 
tă o centrare 
NEAGU reia 
1—0 pentru 
min. 19 !

Reacția 
mondiali este 
dirijează nenumărate atacuri 
spre poarta lui Răducanu. In 
fața unei echipe care caută 
să temporizeze, bazîndu-și jo-

în atac, execu- 
în careu și 

cu capul în gol: 
România în

vicecampionilor 
imediată, și ei

cui în special pe contraatac, 
în min. 34, la un atac ini

țiat de Overath, o fază con
fuză, Mocanu șutează de la 
2 m în Dinu și mingea sare 
în... proprie poartă : 1—1 !

Pînă la pauză, mai notăm 
doar o ,,bară“ a lui Gra
bowski (min. 43).

La reluare, în echipa gazdă 
apare Roth în locul lui Maas, 
pentru ca 12 minute mai 
tîrziu Lorenz să îl înlocuia»- 
că pe Haller, accidentat.

Repriza secundă, desfășu
rată între aceleași coordo
nate prilejuiește ambelor echi
pe cîteva bune ocazii de goi. 
între care cele mai mari a- 
parțin Iui Neagu — „cap“ 
respins de Maier, la o cen
trare excelentă a lui Lu- 
cescu (min. 68), și, respectiv 
Roth — șut violent, deviat de 
Răducanu (min. 70). în ulti
mul sfert de oră, două modi
ficări in echipa noastră i 
Ghergheli îl schimbă pe Do- 
brin, iar Dembrovschi intră 
în locul lui Lucescu (min. 77). 
Ultima schimbare : Sieloff ia 
locul lui Weber

Gazdele atacă 
dar românii se 
lucid.

Fluierul final
un remarcabil și meritat re
zultat de egalitate.

(min. 84). 
mai mult, 
apără calm.

consemnează

0 potecă prea strimtă pentru turismul de masă

CABANA-LOC DE POPAS SAU DE DISTRACȚII ?
UDO FALK : Turismul șl, mai 

ales, drumeția necesită o rețea 
amplă de cabane. Privind harta 
turistică a țării, găsim, sub acest 
aspect, multe lacune în Carpațil 
de Vest, pe versantul sudic al 
munților Paring, Făgăraș. lezer- 
Păpușa. între Ciucaș și Ceahlău 
există chiar o mare .pată albă". 
Sînt deficitari în amenajări turis
tice munții Maramureșului, Rod- 
nei, Căllman, Țibleș, Glurgeu ș.a. 
Chiar șl tn Retezat sau tn Apu
seni amenajările sînt încă insu
ficiente.

Să privim, din punct de vedere 
pur turistic, cabanele existente în 
diferiți masivi. Multe din ele au 
fost modernizate ; în sălile de 
mese ospătarii servesc. băuturi 
«lese la prețuri de restaurant și 
interatc consumația din rucsac. 
Se dansează, se chefuiește și nu 
există liniște înainte de orele 2 
sau 3 dimineața. Cu excursiile 
O.N.T. vin, acum, la cabane zeci 
de cetățeni veseli, în haine de 
dans. Poți să-i numeri pe degetele 
unei singure mîini pe turiștii e-

chipați de munte șl cu rucsac. Ei 
au devenit niște rarități șl se simt 
vădit stînjenițl de această veselie 
de bar. Dacă vor să se odihneas
că începînd de la ora 22 sînt

MASĂ ROTUNDĂ

luați în derîdere. Al zice că ni
meni nu se interesează nici dacă 
turiștii sînt echipați adecvat pen
tru munte, nici dacă ei găsesc 
liniște la cabană. Nu interesează 
nici dacă cel ce sînt, cabanieri 
sini cunoscători de mante, dacă 
veghează asupra disciplinei în 
mijlocul naturii. Foarte puțini ca
banieri cunosc animalele și plan
tele ocrotite de lege, așa că ei îi 
admiră în general pe „cliențli" 
cu buchete mari de Floare de 
colț sau Sîngele Volnicului. Pentru 
el preocuparea majoră o consti
tuie îndeplinirea planului de con
sum, care se realizează cel mal

ușor cu vînzarea băuturilor alco
olice.

ING. B. IONCU : Cu un aseme
nea regim la cabane se ridică 
probleme speciale, mal ales pen
tru turiștii tineri. Atita timp cit 
cabanele vor fl asimilate restau
rantelor dînd prioritate la desfa
cerea băuturii, turiștii șl, în spe
cial, tinerii vor fi primiți ca niște 
cllenți indezirabili, firește din 
punct de vedfere comercial.

Ce am vrea î Am vrea ca turis
mul să nu mai fie privit exclusiv 
ca o activitate economică genera
toare de beneficii. Alături de a- 
ceastă atitudine față . de turism, 
să coexiste și cea care consideră 
turismul un factor de educare, o 
școală de căllre a tineretului. In 
acest Caz, nu vom mai trimite ti
neretul in ture cu autocarul ci 
Î1 vom îndemna să parcurgă o 
creastă de munte, să poposească 
la cabane, să facă focuri de tabă
ră, să învețe cîntece de drumeție. 
De asemenea dacă tineretul nostru

ULTIMELE LANSĂRI 
Înaintea 

MONDIALELOR*
La Slănic. locul viitoarelor 

campionate mondiale de aero- 
modele de cameră clasa F1D. 
continuă să sosească oaspeți 
ai acestei mari întreceri. Din 
juriul, internațional al compe
tiției, consemnăm prezența vi
cepreședintelui F.A.I., Rudi 
Cerny (Cehoslovacia), și Zan
der lngebor (R.F. a Germaniei). 
Azi, vor participa la ultimele 
lansări înaintea „mondialelor" 
sportivii cehoslovaci veniți de 
curînd la Slănic : Jiri Kalina 
(recordman mondial), Eduard 
Chlubny, Tomis Weigert.

Ce este nou în tabăra aero- 
modeliștilor care se pregătesc 
pentru a lua startul în întrece
rile de mîine ? Sportivii din 
S.U.A. — performerii ultime
lor campionate mondiale de la 
Roma — își reglează aparate
le, care nu vor, deocamdată, 
să treacă peste înălțimea de 
30 m. Așadar, căutări, tatonări 
pentru adaptarea niicromode- 
lelor la specificul noii „săli". 
Două rezultate promițătoare 
realizate de sportivul iugoslav 
Wilim Kmoch : 25:04 și 26:19 
în ultima lansare. Și o paran
teză, tot in legătură cu Wilim 
Kmoch : în timpul antrenamen
tului. un miner îl solicită la 
telefon. Wilim se pregătește 
pentru a ieși din subteran. Sur
priză : 
a fost 
120 m

0

legătura cu Zagrebul 
dată chiar in mină, la 

... ... adincime ! A doua sur
priză : de la capătul celălalt 
al firului, conf. univ. Wilim 
Kmoch află că are un băiețel. 
Tn sfirșit, ultima : cind revi
ne in sală pentru a anunța 
frumosul eveniment, toată lu
mea ii felicită, inainte ca el să 
scoată o vorbă : centralista — 
în dorința de a obține mai 
repede pe sportivul iugoslav — 
informase pe miner despre ce 
este vorba, iar acesta — în 
timp ce Wilim se afla la tele
fon — povestise sportivilor !. ..

Alte rezultate obținute la an
trenamentele comune de la Slă- 
nic : Aurel Popa confirmă 
34:18 și 35:13.

V. Tf,
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Cabana Babele, binecunoscut loc de popas în Bucegi 
Folos D. CONS TANTI NESCU

Țările participante 
la „internaționalele 
sărituri de la trambulină

La tradiționalele campionate 
ternaționale de sărituri de 
trambulină în apă, care se 
disputa sîmbătă și duminică 
bazinul acoperit diu Cluj, vor 
parte sportivi din U.R.S.S., 
Germană, R.F. a Germaniei, 
tria, Polonia și, bineînțeles, 
România. Se vor desfășura 
bele de sărituri de la trambuli
nele de 1 m și 3 m.

de

Tinărul recordman național Aurel Popa, un
talentat aeromodelist care ne va reprezenta la

„mondialele" de la Slănic-Prahova
Foto : ȘT. CIOTLOȘ
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i

i
I

IOptimism și voie bună în rîndurile componen- 
ților lotului național de ciclism, înaintea 

antrenamentului efectuat ieri
Foto : A. NEAGU

(Continuare în pag. a 2 a) 
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START ÎN „CUPA F. R. CICLISM '
I
I

STIMĂ PENTRU
CERCETARE

i
i
I

s ci re
cer-

I
I

Astăzi după amiază, ru
tierii — alungați metodic 
din centrul Capitalei spre 
satele din împrejurimi — 
vor lua startul în prima 
competiție oficială a anu
lui : „Cupa F.R. Ciclism", 
întrecere care programează 
pentru seniori 4 etape (359 
km), pentru juniorii mari 
3 etape (122 km), iar pen
tru juniorii mici 2 etape 
(36.5 km), tradiționala com
petiție de primăvară consti
tuie un prim test al tuturor 
alergătorilor, după o lungă 
perioadă de pregătire și câ
teva concursuri de acomo
dare, precum și o posibili
tate de a verifica potenția-

Iul actual al selecționaților 
a 

„Cursei 
Varșovia
posibili 

Teodor, Constan-

pentru 
ediție 
Fraga 
lin.

Cei 
— Vasile

cea de 
a

XXIII-a 
Păcii”,- 

— Ber-

de șosea — luptă 
pentru- repromovare. 
un succes aplaudat

10 tricolori

ASTĂZI, LA
lin Grigore, Nicolae Ciume- 
ti, Vasile Burlacu, 
Selejan, Alexandro 
me, Nicolae David, Theo
dor Puterity, Ion Cosma și 
Ștefan Cernea — vor su
porta asaltul plutonului 
outsider-ilor condus de 
Emil Rusu. Dinamovistul 
— pînă mai ieri lider in
contestabil al ciclismului

Vasile 
Sofro-

nostru
acum
După
(locul I în „Cupa Olimpia"), 
el a avut o perioadă de 
cădere.
donat

Duminică a aban- 
pe circuitul din str.

ORA 15,30
Rebreanu... Ne-aLiviu 

motivat aceasta prin inadap
tabilitatea sa la circuite cu 
viraje în ac de păr. L-am 
crezut. Dar, „Cupa F.R. Ci
clism" este ultima posibili
tate pentru a ne proba că 
dorește să reintre în pluto
nul fruntaș, așa cum ne 
promitea în iarnă la Pre
deal.

De la start vor lipsi di- 
namoviștii Constantin Cio
can, Iulian Constantin, Ale
xandru Zaroschi, Mihai Hri- 
soveni și Ștefan Szekely 
care, împreună cu antreno
rul Ștefan Lemândroiu. 
pleacă astăzi la Budapesta 
pentru a participa la un 
concurs organizat de clu
bul Dozsa (sîmbătă — 70 
■km pe circuit, duminică — 
100 km cu plecarea în bloc).

Prima etapă a 
F.R. Ciclism” se 
astăzi : start km 
ora 15,30 — 90 km
seniori) pe șoseaua Bucu
rești — Urziceni.

„Cupei 
dispută 
11,5 —
(pentru

Cehoslovacia
LATURĂ IMPORTANTĂ A ȘTIINȚEI PERFECȚIONĂRII FIZICE Șl MORALE A OMULUI

I
I
I
I
I
I
I

România, la popice I

Întocmirea și desfășura
rea corectă a procesului 
de educație fizică șl a 

celui de antrenament sportiv, în 
contextul sarcinilor actuale ale 
activității de educație fizică și 
sport necesită tot mai mult o 
bază științifică temeinică. Nume
roase cercetări și studii efectuate 
în ultimii ani de specialiștii ro
mâni constituie un fond bogat, 
care trebuie mai mult valorificat 
în practică. în acest sens ne vom 
referi la unele lucrări care aduc 
precizări șl noutăți valoroase 
pentru creșterea eficienței biolo
gice și educative în practicarea 
exercițillor fizice și sportului.

Studiul „Probleme șl perspec
tive în fiziologia antrenamentu
lui sportiv contemporan" (Andrei 
Demeter, Miron Georgescu) sin
tetizează o serie de aspecte mo
derne ale fiziologiei sportive, 
ale fiziologiei creșterii capacității 
organismului, care pot sluji a- 
profundării șl raționalizării acti
vității practice de instruire spor
tivă, de perfecționare a calită
ților fizice :

— eforturile in antrenamente și 
concursuri pot fi grupate pe baza 
a două criterii fundamentale : 
criteriul aportului de oxigen și 
cel al aparatului sau sistemului 
cel mai solicitat. După primul 
criteriu se deosebesc eforturi

anaerobe, eforturi aerobe și e- 
lorturl mixte ; după cel de al 
doilea, eforturi de tip neuro-mus- 
cular, de tip cardio-resplrator 
(circulator) și de tip energetic, 

încadrarea corectă a ramurii, 
a probei sportive respective în 
tipurile de efort menționate, 
urmată de Investigarea complexă 
a aparatului neuro-muscular, car- 
dio-respirator și endoglandular 
constituie după opinia noastră un 
suport solid de dirijare a proce
sului de pregătire sportivă ;

— pentru refacerea rapidă după 
efort, pentru combaterea oboselii 
cercetările și practica sportivă 
recomandă folosirea asociativă a 
odihnei (pasivă șl activă), proce
deelor de fizioterapie șl alimen
tației raționale.

Din studlile și cercetările cu 
privire la influența altitudinii 
asupra capacității de efort, efec
tuate de I. Drăgan, A. Demeter, 
A. Szogy și de 
specialitate, sînt 
mătoarele date :

— modificările 
organismului în 
titudine se petrec în următoarea 
ordine : compensare, acomodare, 
aclimatizare ; trecerea bruscă de 
la șes la altitudine medie, în 
condiții de efort, provoacă o scă
dere a capacității aerobe a or
ganismului în primele zile, o 
îmbunătățire după cca. 10 zile,

alți medici 
de reținut

funcționale 
condiții de

,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^^

JOC DE VERIFICARE
A RUGBYȘTILOR

Ieri, pe stadionul Parcul copi
lului s-a desfășurat un joc de 
selecție a rugbyștilor fruntași, 
care se pregătesc în vederea în- 
tîlnîrilor Internaționale cu Selec
ționata militară franceză șl Se
lecționata Plrlnellor. Selecționa- 
billi au demonstrat o bună dis
poziție de joc și un nivel de 
pregătire corespunzător. re- 
marcîndu-se în mod deosebit, 
Baclu, Dinu, Ciobănel, Rășcanu, 
Țuțuianu, Dragomlrescu, Dobri- 
nolp. Achlm, Fugigl, Bărgăunaș.
Motrescu,

de 
ur-

ale 
ai

iar după trei săptămînl se de
pășesc valorile de la șes (mal 
ales rezistența) ;

— starea de aclimatizare este 
urmată de dezvoltarea unor ca
pacități funcționale sporite — 
fenomen ce poate constitui un 
prețios mijloc de pregătire, de 
creștere a potențialului de efort 
(experiența pozitivă a luptăto
rilor noștri, a lotului de atle
tism ;

— pentru sportivii ce depun 
eforturi anaerobe este necesară 
o perioadă de 2—3 săptămînl în 
atingerea stării de aclimatizare ; 
pentru cei din categoria eforturi
lor aerobe este necesară o peri
oadă mal lungă șl eventual repe
tată.

Lucrarea „Considerații privind 
adaptarea funcțională a organis
mului în urma antrenamentului 
de rezistență" (N. Zamfirescu, 
A. Szogy), sistematizează efec
tele antrenamentului asupra di
verselor funcții ale organismu
lui, sistematizare care poate 
constitui pentru antrenor șl me
dic un program suficient de

etc.).

conf. dr. Emil GHIBU
vicepreședinte al C.N.E.F.S.

fContinuare în pag. a 2-a)

CAMPIONATUL DE
în principala partidă a eta

pei de ieri hocheiștii de la 
Dinamo București au între
cut Avîntul Miercurea Ciuc 
cu 7—4 (2—1, 3—0, 2—3)
consolidîndu-și locul secund 
al clasamentului.

In celelalte partide din ca
drul campionatului categoriei 
A s-au înregistrat, în gene
ral, rezultate scontate. O sur
priză o constituie, poate, 
scorul strîns cu care s-a înche
iat meciul Steaua — I.P.G.G. : 
7—5 (4—0, 2—0, 1—5). Explica
ția acestei neobișnuite diferen-

te de scor o constituie nu 
numai revenirea — într-un

PROGRAMUL DE AZI
ORA 8 : Metalul Rădăuți — Șc. 

sportivă Miercurea Ciuc (spe
ranțe) ; ORA 10 : Tîrnava Odor- 
hel — Steaua (cat. A); ORA 12 : 
Dinamo București — Constructo
rul (speranțe) ; ORA 16,30 : 
I.P.G.G. — Avîntul Miercurea Ciuc 
(cat. A) ; ORA 18,30: Dinamo 
București — Agronomia Cluj 
(cat. A).

anumit fel neașteptat de vigu- 
roasă — a studenților din ulti-

Sîmbătă șl duminică se va disputa la Bratislava întîlnlrea internațională amicală dintre 
reprezentativele Cehoslovaciei Și României. Popicarii români, care pleacă miine dimineață la 
acest important test înaintea mondialelor de la Bolzano, au susținut marți un concurs de veri
ficare pe arena A.S. Rafinăria Teleajen din Ploiești. I.a fete, cea mai in formă jucătoare a fost 
Crista Szocs, iar la băieți I. Micoroiu care au doborit 443, respectiv, 968 de popice. In general, 
majoritatea selecționabllilor au obținut rezultate bune, fetele peste 400 p d, iar băieții peste 
900 p d.

Vor face deplasarea in Cehoslovacia următorii : Elena Cernat (410 p d la concursul de 
verificare). Ana Marcu (427), Crista Szocs (443), Elena Trandafir (440), Margareta Szemanyi 
(419), Ildico Jijic (436), Voichlța Babuțiu (395), I. Micoroiu (968), C. Vinătoru (935), I. Băiaș (903), 
Gh. Silvestru (913), A. Vrînceanu (884), I. Tismânaru (924), D. Dumitru (936) și V. Măntoiu 
(947). Lipsește din lotul masculin P. Purje, care este indisponibil, fiind accidentat.
<irtii!iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiinniiiiifH!iiiiiiui!!i!iiiii]iffiii!niiiiijniiiiiiiiiiiiii!iiiimiiiiiiimjiuiiuiiiii!i;uinjiii

în campionatul de volei

APELE ÎNCEP SA SE LIMPEZEASCĂ
Returul campionatului de 

volei a încetățenit, anul aces
ta, o nouă zl pentru consu
marea partidelor din cadrul 
programului competlțlonal : 
miercuri.

Această „foame" de timp a 
fost generată de necesitatea 
pregătirii în bune condițlunf, 
a loturilor reprezentative 
pentru Campionatele mondi
ale de la Sofia.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiînnniiiniiintiniiiijtiiițiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiiiHiiiijiiiiiiiifiiininiiiiiiuKmt!!!

Ieri, a fost rindul fetelor, 
care și-au disputat jocurile 
etape! a XX-a. Penicilina 
lași, instalată în frunte, este 
decisă să nu cedeze nlc! un 
pas șl să aducă tricourile de 
campioane în inima Moldo
vei. Rămîne însă să asistăm 
și la meciurile turneelor fi
nale, de care ne mai despart 
doar două etape, și la re
plica celorlalte finaliste. La

subsol, Voința Miercurea Ciuc. 
este retrogradată sigură 
(menționăm că această for
mație nu a reușit pînă acum 
să cîștlge nici măcar un setl), 
alături de ea fiind Progresul.

Em. FÂNTANEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

Citiți în pag. a 4 a
NOII CAMPIONI 
DE TENIS DE MASA
Al EUROPEI

HOCHEI
ma repriză, cit mai ales o 
inexplicabilă apatie manifes
tată de hocheiștii de la Steaua, 
care, la scorul de 6—0, după 
două reprize, au considerat 
prematur conturile încheiate. 
Mat repede însă decît ar ti 
fost de bănuit, adică în mai 
puțin de 4 minute, studenții 
au inscris 4 goluri (primele 
două în 70 de secunde I) relan- 
sînd partida ce devenise anos
tă. Pînă la urmă formația 
campioană s-a impus, dar cu 
multă dificultate. Au înscris :

(Continuare in pag, a 2-a)

La închiderea ediției

I
I
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portul de performanță 
imensa nevoie de sprijinul 
cetării științifice. Atît de mare, 
îneît înseși prejudecățile unui 
însemnat număr de anirenori 
care slăvesc empirismul ou în

ceput să se destrame. Dar pe drumul 
ei se moi observă încă destule obsta
cole. Sportul este unul din ultimele do
menii cucerite de ideea necesității cer
cetării științifice. Ani în șir pregătirea 
sportivilor era lăsată în seama antre 
norilor, tehnicieni creditați de o acti
vitate îndelungată, repetată an de an. 
cu modificări minime si devenită o ex
periență mecanică plină de orgoliu 
Astfel, s-a făcut decenii de-a rindul 
sport de performanță și se credea că 
e de ajuns.

Dar aspirația spre mari performanțe 
a impus cercetarea științifică în toate 
planurile activității moderne. Nici spor
tul nu mai putea rămîne la un nivel 
de cunoștințe medieval. încet, încet, zi
durile empirismului au fost surpate, dar 
procesul e departe de a fi încheiat.

Dacă ar fi să inventariem numărul 
direcțiilor de cercetare evident nece
sare în perimetrul sportului, de la bio- 
mecanică la aspecte de ordin sociolo
gic sau organizatoric, de la selecție la 
chestiuni ce țin de metodologie sau 
psihologie, am ajunge lesne Ta con
cluzia că sportul, în general, și cel de 
performanță, în special, ar trebui ire 
cute urgent și total sub oblăduirea ști
ințelor adiacente dacă vrem să reali
zăm împlinirea morală și biologjcă a 
omului, integrarea socială și sănătatea 
campionului, precum și setea publicu
lui de noi și emoționante recorduri.

Cercetarea științifică din aria spor
tului trebuie întreprinsă, interpretată ?i 
apreciată cu discernămîntul cuvenit unui 
domeniu cu stricte particularități și in
discutabilă complexitate. Se cuvine o- 
rientată în raport cu problematica 
concretă a sportului nostru, dar nu tre
buie înțeles, de pildă, că una din te
mele ei circumscrise de lucru ar putea 
fi formarea unor sprinteri capabili să 
alerge TOO de metri în 10 secunde. Alt
fel trebuie înțeles imperativul aplica
bilității rezultatelor cercetării și spe
răm că în viitorul apropiat sau nu prec 
îndepărtat sectorul de cercetare nu vc 
începe să fie factorul incriminat dacă 
nu vom avea un halterofil care să ri
dice 600 de kilograme sau un săritor 
la prăjină în stare să treacă peste o 
înălțime de 5,40 m.

O verigă, deseori uitată, dar deci
sivă pentru realizarea joncțiunii dintre 
rezultatele cercetărilor și practică e 
formată de detașamentul tehnicieni
lor, antrenorilor. Ei reprezintă corpul 
de specialiști care au obligația expresă 
de a introduce rezultatele cercetărilor 
în cîmpul realității concrete. De gradul 
lor de receptivitate va depinde atît 
promptitudinea aplicării cit și respec
tarea esențelor cercetării, antrenorii — 
factor subiectiv — putînd_ deveni un 
element perturbator al eficienței rezul
tatelor obținute prin studii, în cazul 
cînd la punctul critic al articulației cu 
practica se produc denaturări. Acest 
adevăr pretinde să fie amplificată con
tinuu cultura științifică o corpului teh
nicienilor.

Ar mai trebui spus că, printre ele
mentele care ridică gradul de dificul
tate a cercetării științifice desfășurate 
în aria sportului de peiformanță, se 
cuvine menționat și faptul că rezulta
tele ei de ordinul generalului sînt a- 
plicate subiecților, cazurilor individuale, 
diferențiate între ele. Faptul impune 
necesitatea unei atitudini de mare dis- 
cernămînt, singura în măsură să trans
fere esențo general valabilă asupra 
particularului, să găsească, de la caz 
la caz, acele acorduri subtile, intime, 
între principii, circumstanțe și individual. 
Aceste cîteva sumare considerații n-au 
decît pretenția să pledeze pentru și 
mai multă stimă față de eforturile 
cercetării științifice, pentru sprijin sub
stanțial și pentru disociații fine față 
de rezultatele unor strădanii, confrun
tate cu evidente dificultăți intrinseci.

Romulus BALABAN

MECIURI INTERNATIONALE DE FOTBAL
•f

• BULGARIA LA EGALITATE CU FRANȚA

9. ARSENAL ÎNVINGĂTOARE CU 3—0

Aseară s-au desfășurat 
mai multe partide de fot
bal cu caracter 
|ional.

SARAJEVO ;
via—Austria 1—-1 
Cele două puncte

interna-

lugosla- 
(0-1). 

au fost

înscrise în ordine de Red! 
pentru oaspeți și, respec
tiv, Bajevici.

ROUEN:
garia 1—1 
marcat Jekov

LONDRA : Anglia—Bul

Franța—Bul- 
(1—1). Au 
și Michel.
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garia (echipe de tineret) 
4—1 (1—0).

In „Cupa europeană a 
tîrgurilor", la Londra Ar
senal a învins Ajax Am
sterdam cu 3—0 (1—0). 
Returul va avea loc la 15 
aprilie.
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urmărire obiectivă a eficacității 
pregătirii : îmbunătățirea coordo
nării neuro-musculare, creșterea 
forței mușchilor, eficiență meca
nică mai mare evaluată după VO, 
mai mic pentru o anumită can
titate de travaliu, solicitare cir- 

' culatorie mai mică pentru un 
efort de o anumită intensitate 
sub-maximală, posibilitatea rea
lizării unor valori mai ridi
cate ale debitului cardiac pentru 
eforturi de intensitate maximală, 
ventilație mai economică, lactat 
sanguin mal scăzut pentru o 
anumită cantitate de efort, reve
nirea mai rapidă la normal a 
frecvenței cardiace după înceta
rea efortului, scăderi însemnate 
ale frecvenței cardiace 
repaus cît și în efort.

Date prețioase conține 
comunicat la al Il-lea 
european de medicină 
de S. M. Milcu, Al. 
șl C. Neacșu referitor la rela
țiile dintre sistemul neuro-endo- 
crin și activitatea sportivă •

— autorii disting în activitatea 
sportivă acțiunea a două cate
gorii de factori stresanți (auto
rii înțeleg prin stress o stare de 
tensiune funcțională) : a) factorii 
intrlnsencl ai efortului muscular 
— stress somatic ; bl factorii 
psiho-emoțlonall — stress pslhld

atît în

studiul 
Congres 
sportivă 

Parthenlu

(factori care însoțesc orice com
petiție) .

In legătură cu precizarea de 
mai sus este de reținut respec
tarea, în pregătirea sportivilor 
de performanță, a regulii : an
trenamentul biologic, de creștere 
a capacității funcționale, de 
efort fizic trebuie dublat de an
trenamentul psihic, de adaptare 
emoțională la tensiunile create 
de concurs ;

— în această lucrare se dez
voltă o teză deosebit de impor
tantă pentru argumentarea știin
țifică a rolului practicării spor
tului în perfecționarea reglajului 
neuro-endocrino-mctabollc care 
este legat de întărirea sănătății, 
de ameliorarea funcțională gene
rală a organismului : stressul de 
efort sportiv are o calitate spe
cială față de celelalte stressurl și 
anume, acesta poate fi dozat și 
dirijat ; în consecință, dacă acest 
efort este rațional dirijat, meca
nismele de adaptare ale organi
smului fiind corespunzător antre
nate, pot rezista mal bine altor 
genuri de tensiuni provocate de 
factori de uzură al vieții.

Cercetarea privind raportul din
tre volum și intensitate și efec
tele ritmului de joc asupra ran
damentului ta tenis de masă

(Ella Constantlnescu), 
serie de constatări 
pentru Individualizarea 
mentelor la jocurile 
ineficiența metodei pentru auto
matizarea loviturilor prin joc cu 
o singură minge (repetarea pre
luării, lucrînd cu 15—20 mingi 
nu constituia oare una din me
todele de bază ale antrenamen
tului echipei naționale japoneze 
feminine de volei ? Furnizarea 
rapidă a mingilor în serie, pen
tru executarea diferitelor proce
dee tehnico-tactlce la fotbal, 
handbal, rugby, baschet, tenis 
de cîmp, reprezintă, fără îndo
ială, o metodă eficace de per
fecționare în condiții de joc, in 
execuția în mare viteză, caracte
ristică a sportului de performan
ță actual) : metoda de a plani
fica un volum de antrenament 
identic pentru toți jucătorii, fără 
a lua în considerare numărul 
procedeelor tehnice, natura lor și 
concepția ofensivă sau defensivă 
a jucătorului este defectuoasă ; 
în funcție de concepția de joc, 
de ritmul de joc preferat șl de 
cel deficitar, se impune stabili
rea în antrenamente a ritmului 
dorit de execuție a loviturilor 
și de purtare a acțiunilor tactice.

Studiul privind pregătirea lup-

PREGĂTIRE SPECIFICĂ
Trăindu-și al doi
lea an de existen
ță într-o totală 
lipsă de... popu
laritate, campio
natul republican 
al șoolarilor și

juniorilor, denumit sugestiv și 
„divizia școlară", reprezintă un 
uriaș pas înainte pe linie or
ganizatorică, asigurînd — față 
de trecut — baza de masă 
pentru handbalul românesc.

Pînă acum doi ani cele 30 
de echipe divizionare de se
niori (A, B și studențești) e- 
rau alimentate, în cea mai 
mare parte, de cîteva centre de 
juniori cum erau Bucureștiul, 
Timișoara, Brașovul și Tg. Mu
reș. Acum același număr de 
echipe de seniori sînt susți
nute de aproape 50 de for
mații de juniori. Este un salt 
cantitativ apreciabil. Și cali
tativ s-a remarcat un progres, 
judecind după nivelul de pre
gătire al juniorilor selecționați 
în tabăra de vară a federației 
sau după valoarea jocurilor din 
turneul final.

Insă la capitolul instruire 
trebuie făcut mai mult. Am 
remarcat că .în antrenamentele 
echipelor din „divizia școlară" 
se imită oarecum aspectul pre
gătirii echipelor de seniori. Nu 
greșim oare ? Avem de-a face 
cu o pregătire specifică atît 
din punct de vedere al vîrs- 
tei cît și al ramurii sportive. 
Să ținem seama că este o com
petiție ȘCOLARA unde accen
tul pregătirii trebuie să cadă 
pe învățarea și deprinderea e- 
lementelor de bază. Pentru a-

ceasta o să-mi permit să-mi 
spun punctul meu de vedere 
— experimentat — în această 
privință. Accentuez asupra te
renului EXPERIMENTAT pen
tru a nu se crede că este vor
ba doar de o teorie.

De pildă, specifică în concep
ția metodică din handbalul nos
tru este și duritatea antrena
mentului. Aș asemui-o cu mar
șurile infanteriștilor. Moșteni
rea handbalului în 11 a con
stat tocmai în volumul și in
tensitatea pregătirii și acest 
lucru trebuie continuat chiar 
dacă nu se mai joacă hand
bal pe terenul de... fotbal.

De multe ori, ca mamele 
tinere, ne este frică să lucrăm 
mai „tare" cu copiii să nu îi 
îmbolnăvim. Greșim. Organis
mul omenesc se adaptează la 
efort 
însă 
piui 
vent. 
40 000 
tea constă în 
priceperea fiecărui antrenor își 
spune cuvîntul, neputîndu-se 
da rețete fixe, deoarece con
dițiile variază de la caz la 
caz.

în tehnică, să nu uităm că 
Ia această 
învăța 
atenți 
rectări 
multe 
să nu 
luează 
de tinerețe. Deci, să nu 
rigizi în concepție.

Un accent deosebit trebuie 
pus la această vîrstă asupra

foarte bine. Totul este 
să nu bruscăm. Exem- 
cosmonauților este eloc-
Se poate zbura și cu 
km pe oră, dar greu ta- 

.lansare”. Aici

vîrstă copiii 
mult și multe. Să 
ca prin repetări și 
să fixăm precis cit 
procedee de bază, 
uităm că tehnica 
tocmai prin noul

pot 
fim 

i co
ma i 
Dar 

evo- 
adus 
fim

aduce o 
valoroase 
antrena- 

sportive :

tătorilor români pentru campio
natele mondiale din Argentina — 
1969 (Ion Comeanu) demonstrează 
pe baza datelor obiective ale 
procesului desfășurat, rolul hotă- 
rîtor pentru multe sporturi 
(lupte, box, scrimă, jocuri spor
tive) a două componente ale 
pregătirii . a) ridicarea la un 
nivel înalt a capacității de efort, 
a vitezei, . forței și rezistenței, 
b) imprimarea unul ritm de luptă 
ofensiv, susținut, combinat cu 
acțiuni surpriză.

Lucrarea „Contribuții la teoria 
șl practica utilizării metodei mo
delării în jocurile sportive" (Leon 
Teodorescu) subliniază o serie de 
aspecte direct utilizabile în prac
tică :

— creșterea eficienței acțiuni
lor inidividuale și colective sa 
obține prin raționalizarea și opti
mizarea acțiunilor ; rațlonallzare'a 
și optimizarea acțiunilor pot fl 
înfăptuite prin cunoașterea reală 
a structurii, a conținutului real 
al jocului — realizarea unul „mo
del" al jocului ;

— prin stabilirea unor modele 
ale proceselor care se desfășoară 
în joc, se pot programa mal ra
țional acțiunile corespunzătoare 
particularităților sportivilor res
pectivi și adversarilor.

Incet-încet, spor
turile de iarnă 
încep să facă loc 

vară, 
după 

antrenamente la 
„gura sobei", și-au scos 
bărcile pe apă. Avîndu-se 
în vedere faptul că în a- 
cest an sportivii noștri se 
pregătesc sub zodia „mon
dialelor" masculine din 
Canada și a „europenelor" 
feminine din Ungaria, ca- 
lendhrul competițional este 
destul de

încep
celor de

—— Canotorii,

bogat.

• CU
C.M.
CATHARINES

GÎNDUb
DE LA

I 
LA 
ST.

echipaje din U.R.S.S., Bulga
ria, Cehoslovacia, Polonia și 
R. D. Germană.

Cel mai important test, în 
urma căruia se va stabili în 
linii mari lotul pentru C.M., 
Va fi regata Lucerna (Elve
ția), la 12 iunie, cînd cano
tajul românesc trebuie să 
confirme printr-o evoluție 
dintre cele mai bune.

Desigur, porțile participării 
la mondiale sînt deschise tu
turor. Rămîne de văzut cîți 
vor trece cu succes pragul 
selecționării.

moderne piste, care asigură 
cronometrajul electronic din 
250 în 250 metri. Aceasta va 
fi urmată, la 28 iulie, de re
gata Amsterdam, ultima ve
rificare înainte de C.E.

Sperăm ca la „europenele" 
din această vară să avem pri
lejul unor multiple satisfac-, 
ții.

tehnicii apărătorului, 
dacă blocarea min-

însușirii 
deoarece, 
gilor sau marcajul nu se în
vață acum corect, nu se va 
putea învăța mai tîrziu cînd 
vor fi rezolvate prin forță sau 
incretitudine în joc.

în tactică, am remarcat că 
se tinde spre scheme fixe și 
nu spre învățarea precisă a ele
mentelor de bază și 
lației jucătorilor în 
sisteme. Este necesar 
vățăm pe jucători să 
trebuie să acționeze 
organizat și cînd pot aplica 
inventivitatea lor în funcție de 
adversar. In esență este vorba 
de așa-numita „disciplină tac
tică", care poate să aibă un 
grad de elasticitate.

O recomandare: nu creați 
..vedete", prin exclusivitatea 
importanței acordate unora 
dintre jucători. Lăsați-i să ră
sară singuri. Am pus totdea
una echipa înaintea individu
lui și nu m-am înșelat.

Sînt încă 
n-am să uit niciodată finala 
handbaliștilor noștri de la Pa
ris. Ca să reziști la un ase
menea sprint final timp de 
optzeci de minute trebuie să 
ai o pregătire de bază temei
nică din toate punctele de ve
dere. Noi, antrenorii „diviziei 
școlare", pregătim acum ele
mentele pentru viito-ul cam
pionat mondial. Luînd ca eta
lon finala pomenită, să fim 
atenți și grijulii cum croim 
noua generație conform zica
lei : „Cum ne aștemem...”.

a circu- 
diferite 

să-i în- 
știe cînd 

in joc

impresionat și

D. POPESCU-COLIBAȘI

Cei mai tineri înotători 
la start

Incepînd de astăzi șl pînă 
duminică piscina de 25 ni de 
la Reșița va găzdui tradițio
nalul concurs republican de 
primăvară al copiilor (cate
goriile B, C și D).

întîlniri internaționale 
de judo

Astăzi și mîine, cu începere 
de la ora 17, se vor desfășura 
în sala Floreasca intîJnirile 
internaționale amicale de judo 
— juniori și speranțe olimpi
ce — dintre selecționatele ora
șelor București și Praga.

în formația română (antre
nată de trio-ul I. Bărbuță, 
M. Brăileanu și I. Constanti- 
nescu) vor evolua, printre al
ții, M. Notopol, N. Gheorghe, 
D. Dincă, Al. Tamaș, T. Ni- 
colau.

Astăzi, pe micul ecran

Astă-seară, studioul nostru 
de televiziune va transmite de 
la ora 22,50 repriza a doua a 
■finalei „Cupei campionilor eu
ropeni" la baschet, care va 
opune în palatul sporturilor 
din Sarajevo echipele Ignis 
Varese și T.S.K.A. Moscova.

Start bun în „Cupa 
Dinamo"

Pe poligoanele Tunari și Dina
mo a început concursul dotat cu 
„Cupa Dinamo". întrecerile au 
fost extrem de echilibrate, de un 
nivel foarte ridicat. Cîștigătorii 
primelor probe sînt : Gh. Vasi- 
lescu la armă liberă și D. Iuga și
1. Stanciu la pistol cu aer com
primat, seniori, respectiv juniori. 
Rezultate : armă liberă 69 f. 
culcat seniori : 1. Gh. Vasilescu 
593 p, 2. T. Ciulu 592 p, 3. S. Ta
maș 592 p; pistol aer comprimat 
40 f. seniori: 1. D. ’ 
D. Ciobanu 378 p, 
378 p; juniori: 1. I.
2. A Matei 367 p, 
364 p.

întrecerile continuă azi pe poli
gonul Tunari de la ora 9.

luga 379 p. 2. 
3. N. Bratu 
Stanciu 369 p, 
3. I. Corneliu

(
Pînă la începutul lui sep

tembrie (3—6) cînd elita ca
notajului masculin se va în
truni la St. Catharines (Ca
nada), canotorii vor avea de 
trecut hopui unor confrun
tări dificile. La Timișoara în
tre 2 și 3 mai se va desfă
șura campionatul republican 
de fond, urmat pe 24 mai în 
Capitală de un concurs ce 
se anunță foarte disputat și 
care va fi dotat cu .Cupa 
Dinamo*.

In luna Iunie canotajul 
masculin românesc va fi 
prezent Ia două regate 
foarte puternice: regata 
Moscova, la 7 iunie, și re
gata Griinau, la 21 iunie. 

La sfîrșitul lunii, mai pre
cis între 31 iulie — 2 au
gust, se va organiza tradițio
nala regată Snagov, la care 
se așteaptă participarea unor

Nu se mai
fabrică !

Cu ocazia unei
recente discuții a- 
supra condițiilor 
in c ~ “ ' J - 
tre

i care își (ac an
trenamentele atle- 
ții Școlii sportive 
din București, to-de atletism 

varășul director Zoltan Bene- 
dek, a subliniat un punct ne
gativ, un impediment peste ca
re nu se poate trece în împre
jurările în care dorim ca ac
tivitatea de pregătire să se 
desfășoare în condiții optime. 
Este vorba de lipsa pantofilor 
cu cuie. In ultimul an la Școa
la sportivă de atletism, la fie
care grupă de antrenament 
(care cuprinde de la 10 la 40 
de elevi) au fost repartizate 
doar cite 4 perechi de aseme
nea pantofi!? Motivul ? Nu se 
mai fabrică decît pînă la nu
mărul 38.

Situația este și mai îngrijo
rătoare întrucît ea este gene
rală. Cum s-ar spune, avem 
bicicleta dar ne mai lipsește o 
spiță 1

• FETELE AU DE 
APĂRAT PRESTI
GIUL CUCERIT

Campionatele europene de 
la Tata (Ungaria), care vor 
începe la 23 august, vor fi 
una din 
trebui să 
deosebite 
prestigiul 
trece acum printr-o perioadă 
de tranziție în care genera
ția tînără nu a atins încă 
o valoare maximă, iar cele 
ce ne-au adus numeroase sa
tisfacții se află, acum, în e- 
poca (regretabilă, dar fireas
că) a amurgului. Și lucrul a- 
cesta obligă. De aceea, se 
impune o concentrare a for
țelor și a valorilor în cîteva 
probe și nu o dispersare a 
lor.

După participarea, la 7 iu
nie, la 
Praga se 
puternica 
burg (R. 
iulie, pe

edițiile unde vor 
se depună eforturi 
pentru a se păstra 
cucerit anterior. Se

tradiționala regată 
va lua startul în 
regată Branden- 

D. Germană), la 5 
una din cele mai

întrecerile de te
nis din cadrul 
„Criteriului pri
măverii" au con
tinuat cu parti
dele din turul III. 

A atras în mod deosebit jocul 
dintre
(Steaua) și Alexandru Sutei 
(C.S.U. Construcții), cîștigat 
de primul cu scorul de 6—3, 
8—6. Alt meci care s-a ridi
cat la un nivel satisfăcător a 
fost cel dintre I. Kerekes și 
Codin Dumitrescu. Jucînd cu 
mai multă precizie și forță în 
lovituri, I. Kerekes și-a ad
judecat victoria cu 6—3, 3—6,

st

Petre Mărmureanu

7—5 ! De asemenea, disputa 
dintre Viorel Mareu și Gh. 
Komoroczy terminată cu sco
rul de 6—3, 8—6 pentru di- 
namovist, a plăcut publicului. 
Rezultate din celelalte partide: 
simplu băieți : Sever Mu- 
reșan — Emil Stan 6—2, 6—0, 
Toma Ovics — Traian Mareu 
6—2. 6—3, C. Popovici — V. 
Sotiriu 6—3, 6—1, Ionel San- 
teiu — Dan Mocanu 6—3, 
6—3. Simplu fete : Vera Du- 
daș — Valeria Balaj 6—3, 
6—3, Virginia Ruzici — Ro
dica Nimereală 6—2, 6—3, 
Elena Takacs — Viorica Faur 
6—1, 6—0, Agneta Kun — Mi-

haela Dumitriu 6—0. 6—1, 
Felicia Bucur — Eleonora 
Useă 6—0, 6—1.

, *
In „Cupa municipiului 

București" s-au disputat semi
finalele pe echipe, soldate cu 
următoarele rezultate : Dina
mo I — Steagul roșu Brașov 
7—4 și Școala sportivă Nr. 2 
I — Progresul I 7—4. Finala 
este programată pentru astăzi 
la ora 8,30 între Dinamo I 
și Școala sportivă nr. 2 I. Din 
cauza timpului nefavorabil, 
numeroase partide au fost în
trerupte.

Theo MACARSCHI

ÎNTRECERILE speranțelor

GONG
PATINAJULUI ARTISTIC

FINAL

ȘCOLARII IȘI DESEMNEAZĂ CAMPIONII
GALAȚI

Marți după-amiază și miercuri 
dimineața au continuat, în sala 
Dunărea din Galați, finalele cam
pionatelor școlare de gimnastică 
ale liceelor cu program de edu
cație fizică șl școlilor sportive. 
Spre deosebire de reuniunile an
terioare, de data aceasta, atît 
băieții de categoria I și candl- 
dații maeștri, cît și maestrele, 
au oferit un spectacol de mal 
bun nivel calitativ, probă a rea
lelor posibilități existente în 
școli șt licee pentru dezvoltarea 
gimnasticii. O muncită, dar me
ritată victorie a obținut la cate
goria maestre Ileana Coman, pe 
care toate colegele de concurs 
au salutat-o în final cu ropote 
de aplauze. Atît la Impuse cît 
șl la liber alese gimnasta din 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej s-a 
prezentat cu exerciții valoroase, 
bine executate, succesul ei în- 
cununînd un perseverent efort 
de desăvîrșire sportivă.

Din partea C.N.E.F.S., gimnas
telor Anca Grigoraș, Maria An- 
tinie și Nicuța Tiutiu le-au fost 
oferite premii speciale. De ase- 
merea, federația de gimnastică 
a premiat cu materiale sportive 
pe antrenorul Norbert Kuhn. 
Titus îsar, Petre Miclăuș, Pavel 
Horvarth și Nicolae Buzolanu 
pentru rezultatele pe care aceștia 
le-au obținut la aceste campio
nate.

Rezultate : categoria I băieți — 
Zoltan Demeter (Liceul Tg. Mu
reș) 54,65 p ; Constantin Sanda 
(Liceul nr. 4 Timișoara) 54,30 p.; 
Liviu Murariu și Liviu Morovan 
(ambii Liceul nr. 4 Timișoara) 
cu cîte 53,55 p. : candidați maeș
tri : Gheorghe Nicoară (Școala

sportivă Lugoj) 52,95 p. ; Ștefan 
Gali (Liceul Tg. Mureș) 51,05 p. : 
Aurel Munteanu (Șc. sp. Lugoj) 
50,70 p. ; cat. maestre : Ileana 
Com an (Liceul de gimnastică O- 
rașul ~
P. ; Ștefania Bacos 
Timișoara) 71.35 p. 
coșan (Liceul nr.
71.20 p.

Gh. Gheorghiu-Dej) 71,45
~ (Liceul nr. 4 

; Rodica Se-
4 Timișoara)

★
Epilogul competiției de lupte 

a elevilor din școlile profesio
nale a însemnat un recital 
spectaculos realizat prin încleș
tări aprige de la primul pînă 
la ultimul sunet de gong. Ne 
oprim aici pentru „a face loc" 
celor care au îmbrăcat tricou
rile de campioni ai celei de-a 
doua ediții. GRECO-ROMANE 
(în ordinea categoriilor) : N. 
Gingă (Buc.), I. Dulică (Cîm- 
pulung Muscel), M. Preda (Cîm- 
pulung Mușcel), M. Ciutan 
(Grivița Roșie Buc.), I. Nica 
(Constanța), Gh. Petre (Tim
puri noi Buc.), V. Panait (Să- 
cele), Gh. Păduraru (Constan
ța). V. Crăcăne! (Timpuri noi 
Buc.), K. Codreanu (Arad) ; 
LIBERE : V. Dima (Tîrgoviș- 
te), N. Honțoș (Tîrgoviște), Gh. 
Dobonel (Brașov), C. Paras- 
chiv (Brașov), A. Șuba (Tg. 
Mureș), R. Dumitraehe (Grivi- 
ța Roșie Buc.), M. Straton (E- 
lectroaparataj Buc.), A. Bălă- 
ianu (Auto Buc.), Tr. Sioian 
(Galvani Tei Buc.) și Șt, Mar- 
cov (lași).

intîlni echipele Lie. 35 și Șc. sp. 
Pitești. Deocamdată baschetba- 
llștli bucureștenl sînt neînvinși, 
dar un succes — chiar șl minim 
— al piteștenllor va înclina ba
lanța în favoarea lor. Marea în
vinsă a competiției este echipa 
Șc. sp. din Tg. Mureș, întrecută 
în două jocuri la un singur punct 
diferență I

Cîteva rezultate : Băieți. Lie. 
35: 76—75 CU Șc. sp. Tg. M., 80—63 
cu Șc. sp. Cj, 89—65 cu Farul, 
93—68 cu C.S.M.S. Iași; Șc. sp. Pi
tești: 72—63 cu C.S.M.S. Iași, 
91—90 cu Șc. sp. Tg. M. Fete. Llc. 
35: 72—60 cu Șc. sp. Bv., 86—66 cu 
Viitorul Dorohoi, 69—54 cu Șc. sp. 
Deva, 92—72 cu Șc. sp. S. Mare 
(d. st.).

POIANA BRA
ȘOV, 8 (prin tele
fon, de la trimisul 
nostru). Ultimul 
gong al sezonului 
de competiții pe

gheață a răsunat pe patinoa
rul local după ce timp 
de trei zile s-au întrecut aici 
speranțele „artiștilor gheții". 
Cei cărora în viitorul apropiat 
trebuie să li se încredințeze 
ștafeta reprezentării în marile 
concursuri. Evident, lucruri 
deosebit de noi nu am aflat 
din aceste evoluții. între man- • 
tinelele de la Poiana, un ni- 
vel general mai crescut, com
parativ cu aceeași perioadă a 
anului trecut, nu poate trece 
neobservat, fără să surprindă. 
Condițiile de practicare a spor
tului pe patine sînt în sensibi
lă ameliorare — să nu se uite 
că avem acum patru patinoa
re artificiale, dintre care unul 
acoperit ! — și acestea se re
flectă nemijlocit în perfor
manțe. Rămîne doar ca cei 
cîțiva tineri patinatori (puțini,

dar autentici) pe care îi ve
dem mereu în fruntea clasa
mentelor, să fie cît mai curînd 
aduși la nivelul reclamat de 
activitatea internațională. Ceea 
ce cere, în primul rînd, spirit 
de discernămînt, adică — se
lecție.

Iată ultimii cîștlgători : juni
ori : băieți — O. Goga (IEFS) 
29 p; fete — Doina Mitrlcică (Șc. 
sp. nr. 2 Buc.) 30 p ; copil : bă
ieți — C. Schell (Petrolul Bra
șov) 28 p ; fete — Silvana Suciu 
(Constructorul Buc.) 27 p. Clasa
ment pe echipe : 1. Șc. Sp. nr.’S 
Buc. 18 p, 2. Constructorul Buc. 
H p, 3. A.S.C.P.M.B. 10 p.

Paralel cu concursul speran
țelor s-a desfășurat și o reu
șită competiție de vacanță do
tată cu „Cupa Cutezătorii" și 
deschisă numai sportivilor ne
legitimați. Joi va avea loc o 
demonstrație, la care își dau 
concursul patinatori din Bu
dapesta, un grup de sportivi 
din București în frunte cu 
Elena Moiș și laureații întrece
rilor abia încheiate.

Radu VOIA

(Urmare din pag. 1)

ar fi solicitat să facă poteci 
marcaje, el ar face aceasta 
dragă inimă.

șl
cu

să 
ca-

SIBIU

CAMPIONATUL OE HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

Biro, G. 
Gheorghiu, 
Ștefanov
Niță, Bălăneanu, Barbu. Vlad I 
(I.P.G.G). Dimineața, Agrono
mia Cluj a întîlnit în Tîrnava 
Odorhei un adversar incomod, 
foarte agresiv, care și-a... vîn- 
dut scump pielea. In cele din 
urmă studenții clujeni au cîș
tigat cu 9—4 (3—1, 1—0, 5—3). 
Partida a abundat în neregula- 
rități, arbitrii fiind obligați să 
intervină des și să dicteze 
multe eliminări. Au înscris: 
Texe (3), Otvos (2), Gali, Șanta, 
Barta, Marian (Agronomia), 
Albert, Peter, Gyorgy, Vass 
(Tîrnava).

Programul de dimineață a 
fost completat de două meciuri 
din campionatul juniorilor, 
ambele interesante,- echilibrate, 
cu multe faze de o bună cali
tate. REZULTATE : Steaua — 
Avîntul M. Ciuc 6—1 (0—0,
3—1, 3—0), Școala sportivă nr. 2 
București — Școala sportivă 
Gheorghieni 15—3 (3-2, 6—1, 
6-0).

Szabo, Popescu,
Varga, Calamar, 

(Steaua), Mantea,

Etapa a Ii-a a turneelor finale 
ale diviziei naționale școlare de 
volei s-a soldat cu mari surpri
ze. In fruntea acestor rezultate 
surpriză se situează cel al me
ciului masculin dintre Lie. 2 Rm. 
Vîlcea și Șc. sp. Buzău. Favoriți 
Incontestabili, vilcenii au infirmat 
pronosticurile evoluînd, de data 
aceasta, Sub așteptări și pierzînd 
partida cu 1—3. In schimb, fe
tele liceului vîlcean, cotate mal 
slab decît adversarele lor, au 
învins, de asemenea, surprinză
tor, echipa Șc. sp. Bacău cu 
3—1. Băieții de la Lie. N. Băl- 
cescu din Cluj, cu o garnitură 
nouă față de cea care a cîștigat 
anul trecut titlul național, au 
pierdut meciul cu elevii Șc. sp. 
2, în revenire de formă. Confir- 
mînd pronosticurile, elevele Șc. 
sp. 1 Buc. au învins cu 3—0 e- 
chipa Șc. sp. Brașov, lat clu- 
jencele au cedgt în fața Șc. sp. 
Buc. cu 0—3. Așadar.’ o zi a 
surprizelor care fac în continua
re și mai atractivă disputa pen
tru medalii, (a. b.)

AUREL KAHANE : Trebuie 
vă spun că șl pe vremea cînd 
banele erau dirijate de C.G.M. se 
vindea în ele bere, coniac, rom. 
Dar pe atunci se stabilea, in fie
care vineri, cu conducătorii de 
excursii, nu numai traseul de ur
mat dar șl grija pentru compor
tamentul oamenilor. Cei care se 
antrenau la băutură și se dove
deau recalcitranți nu mal erau 
Înscriși la excursiile următoare. 
Să presupunem că, astăzi, într-o 
cabană de 200 de locuri vin 100 
de adulțl și 100 de copii. Ce-ar 
putea să vadă acești copii la unii 
dintre turiștii maturi? Să-i vadă 
cum beau și petrec ? Din acest 
punct de vedere, regimul actual 
al cabanelor mi se pare necores
punzător.

CLUJ
De duminică a început în loca

litate turneul final al diviziei șco
lare și de juniori la baschet. Pînă 
în prezent s-au disputat 4 etape, 
întrecerea se încheie astăzi. 
Ecblrn de fete a Lie. 35 se poate 
consi. ra virtual cîștigătoare. Pen
tru celelalte locuri lupta este des
chisă.

La băieți partida decisivă este 
programată în ultima zi. Se vor

PROF. EMIL GIURGEA: La noi, 
în ținutul Vrancei, există o zonă 
de mare atractivltate turistică, 
Măgura Odobeștiulul, accesibilă 
locuitorilor din Focșani. Panciu, 
Mărășești, Odobești. Această Mă
gură, un deal subcarpatic de 1 000 
m înălțime, cu poieni de mare 
frumusețe, cu drumuri foarte pi
torești, are perspective largi atît 
spre valea Putnei șl a Șiretului 
cît și spre Munții Vrancei. Ei 
bine, această zonă nu este de 
loc valorificată deși s-ar putea 
face ceva în sensul acesta cu 
puțină inițiativă locală șl cu ceva 
fantezie. Există pe Măgura Odo
beștiulul chiar și posibilități de 
cazare ta fostele chilii ale unor 
schituri : Tarnița șl Buluc. La 
schitul Buluc, de exemplu, ar pu
tea fi găzduițl în chilii de zid cel 
puțin 60—80 de turiști.

In zona Vrancei, unde lipsesc 
cabanele, există numeroase con
strucții care totalizează 1 000—1 500 
locuri șl care se pot adapta aces
tui scop. Ele sînt lăsate, însă, să 
se ruineze. Am să amintesc numai 
cîteva : chiliile de la mănăstirea 
Lepșea, cabana de pe pîrîul Giur- 
Stalui* (care a început să fie con- 

. ta 
de 
de 
de 
de

sau

strultă șl apoi a fost lăsată 
părăsire), cel puțin o duzină 
cabane forestiere, depistate 
mine, fiecare eu o capacitate 
cazare de cel puțin 20—30 
locuri, care se degradează ;__
urmează să fie demolate. Dacă 
ar exista șl în județul nostru o

CABANA-LOC DE POPAS
întreprindere care să se ocupe 
de activitatea balneo-climaterică 
șt turistică, ea ar putea centraliza 
eforturile în vederea asigurării 
spațiului de cazare

GH. SOLACOLU : Cine pleacă la 
sfîrșit de săptămînă la munte, pe 
cont propriu, foarte greu poate 
găsi, sîmbătă seara, un loc la ca
bană. Aproape toate stat reținute 
pentru grupele care vin prin 
O.N.T.

A. ENGEL : Se mai lntimplă 
însă și altceva. Noi am făcut de
mersuri pentru a obține locuri pe 
Valea Prahovei, fie la cabane, fie 
la vile, pentru o excursie cu sa- 
lariați din București. Ni s-a spus 
că toată zona este contractată de 
O.N.T. Pe-alocuri a pătruns puțin 
și B.T.T. Noi nu mai avem acces. 
Și totuși, s-a putut constata că, 
în vile și la cabane, mal existau 
locuri libere. Trebuie asigurată, 
deci, o evidență reală a disponibi
lităților.

GH. SOLACOLU : O altă pro
blemă serioasă pentru turiștii au
tentici o constituie. condițiile de 
cazare. La ora actuală, cazarea se 
asigură la cabane, iar pe Valea 
Prahovei și la vile. Care sînt 
,impedimentele ta acest sistem de 
‘cazare ? La vile se oferă cazare 
în condiții foarte civilizate însă 
ești legat de cele trei mese care 
se servesc la anumite ore. Un 

respecta acestturist nu poate 
program.

Dacă mergi la 
să te înscrii cel 
de sîmbătă seara. ___ ___
această condiție dar constațl “că 
sîmbătă seara toate cabanei, au 
un program așa-zis distractiv : 
muzică, dans, agitație. Dar tocmai 
de această agitație oamenii fug 
din oraș. Alții vor să plece a doua 
zi, devreme, în excursie, pentru 
că, o cabană nu-i decît un loc 
de popas. Ml se pare regretabil 
faptul că la noi, cabana și-a 
schimbat menirea. Ar fi bine să 
studiem șl ceea ce fac alții. Clu
bul alpin francez — de exemplu 
— are pestft 380 de cabane și re
fugii care nu fac parte din re
țeaua comercială. în R.F. a Ger
maniei asociația de turism pose
dă peste 37o de cabane de diverse 
categorii • marea lor majoritate 
nu au restaurant ci numai bucă
tării unde turiștii pot să și pre-

cabană trebuie 
puțin cu masa 
Mă rog, accepți

gătească mîncarea. In R.D. Ger
mană există o organizație „Jugend- 
herberge" (Hanuri de tineret) cu 
locuri de cazare răspîndlte în toa
tă țara. La toate aceste cabane 
prețul de cazare este foarte redus. 
Iată o dovadă că, în multe părți, 
oamenii s-au preocupat să împace 
problema costului cu cea a ne
cesității ieșirii din mediul citadin.

UDO FALK : In anul 1968, am 
publicat în „Sportul" o propune
re cu privire la organizarea caba
nelor. Am sugerat ca ele să fie 
Împărțite în două categorii : 1) 
cele accesibile mijloacelor meca
nizate (automobile, motociclete) 
care pot păstra caracterul de ho
tel-restaurant ; 2) cele de altitu
dine, care să aibă regim de ca
bană în adevăratul Înțeles al 
cuvîntului. Acestea pot fi con
strucții mai modeste, cu mobilier 
simplu, înzestrate cu un minimum 
de confort șl lipsite de rafturile 
cu băuturi alcoolice. Desigur, dru
meția nu se va dispensa de ca
banele tip hotel-restaurant. Aceste 
hoteluri ar trebui să aibă, însă, 
anexe speciale, adică dormitoare, 
eventual, comune, cît și săli de 
mese pentru ca turiștii care fac 
drumeția să nu fie nevoiți să intre 
în hotel sau bar cu echipamentul 
lor mal puțin elegant.

Consemnăm

• PENTRU JUNIORI,' 
O SINGURA COM
PETIȚIE IMPOR
TANTĂ

Calendarul juniorilor cu
prinde o singură întrecere 
importantă, aceea din cadrul 
„Cupei Prietenia" organizată 
la noi în țară 
iulie, la care 
participarea 
din U.R.S.S., 
Bulgaria, Ungaria, 
R. D. Germană, 
R.P.D. Coreeană, 
fi prezentă cu 
turi : una fiind 
țării, cealaltă o 
formată din echipaje de la 
diverse cluburi.

între 17 șl 19 
se așteaptă 

selecționatelor 
Cehoslovacia, 

Polonia, 
i, Cuba și 
România va 

două garni- 
selecționata 
selecționată

• SESIUNEA C.I.O.
DE LA AMSTER
DAM

Cu deosebit interes este 
așteptată Sesiunea G.I.O. de 
la Amsterdam, din luna mai, 
pe a cărei agendă de lucru 
figurează discutarea admiterii 
canotajului feminin la J.O. 
(după MUnchen 1972) și mă
rirea numărului de probe în 
canotajul masculin.

STARTUL S-A DAT, IN CONDIȚII
SE FAC ANTRENAMENTELE?

Activitatea atletică 
cunoaște în aceste 
litate deosebită, firească înaintea 
primei etape a campionatului 
republican pe echipe și, mal 
ales a concursului de primăvară, 
selecție pentru lotul național, la 
începutul lunii mai. Ne-am pro
pus să abordăm această reali
tate, a luptei pentru perfor
manțe dintr-un unghi Indirect, 
prin prisma bazei materiale la 
nivel de club și să aflăm în ce 
măsură ea vine în tatîmplnarea 
acestui deziderat. Itinerarul nos
tru bucureștean a avut ca prim 
popas clubul Progresul. Aici ne-a 
fost dat să găsim o pistă de 
atletism care, deși era nivelată, 
nu era în schimb trasată șl 
noul strat de zgură necesar la 
începutul fiecărui sezon nu era 
turnat. Motivul care face ca 
această pistă să se afle șl la 
figurat... la pămînt, este închi
rierea stadionului Republicii de 
către secția de atletism a clu
bului. In aceste condiții, totuși, 
sute de elevi de la școlile gene
rale șl de la cele 4 licee ale 
sectorului 6 vin pe stadionul 
Progresul fiind angrenați'în di
feritele activități atletice la nivel 
școlar sau de club. Deci, ar fi 
de observat aspectul pozitiv al 
acestei probleme, dar și o rela
tivă lipsă de atenție față de cel 
Invitați. Iar „al casei"... tot pe 
drum I Nu contestăm importanța 
antrenamentelor în condițiile 
bune ale stadionului Republicii 
dar șl alte cluburi bucureștene 
își trimit* aici atlețil pentru an
trenamente. Oare sportivilor de 
la clubul Progresul nu le-ar fi 
necesară șl amenajarea propriei 
lor baze ?

Pe baza sportivă de atletism a 
clubului Dinamo atlețil se află 
în plin lucru. Primele amena
jări au fost făcute pistei de atle
tism peste care s-a turnat un 
strat de zgură, iar în această 
săptămînă vor continua opera
țiile de tăvălugit, nivelat, udat 
șl din nou trasat. Nu au fost 
uitate nici celelalte probe atle
tice, „colțurile" săritorilor și ale 
aruncătorilor urmtad a fl rea- 
menajate șl puse la punct ta 
scurt timp. Deci sportivii dina- 
moviști se vor putea 
pentru concursuri, ta 
optime.

Pe stadionul Tineretului, unde 
cel mal adesea stat tntîlnlțl aje- 
vii Școlii sportive de atletism, se 
fac pregătiri pentru primele

ta aer liber 
zile o febri-

pregâtl 
condiții

întreceri care vor avea Ioc aici.' 
Dar, pista de atletism este veche 
și deteriorată, deși 1 s-au făcut 
unele operații de împrospătare. 
Aruncătorii și săritorii sînt mai 
norocoși, căci, după lucrul in
tens la sala de forță au început 
antrenamentele în aer liber. To
tuși, ne exprimăm regretul că. 
probabil, va mai trece mult 
timp pînă cînd concursurile să 
se poată desfășura in condiții 
optime. In incinta stadionului se 
află totuși o pistă specială unde 
sprinterii își continuă antrena
mentele.

Ultima vizită am făcut-o clu
bului. sportiv Rapid. Nici aici 
n-am găsit pista de atletism cu 
toate amenajările necesare ter
minate, dar zgura a fost deja 
depusă șl în cîteva zile atlețil 
rapldlști își vor constata nivelul 
de pregătire.

Atletismul, datorită numeroase
lor sale probe, solicită mal multă 
muncă și energie per.tru orga
nizarea unei cit mai bune baze 
materiale, fără de care sportivii 
nu pot obține rezultate deose
bite, căci în lupta pentru recor
durile ' ‘
numai 
gătești.

de valoare nu contează 
cum, d șl unde te pre-

A. TAUTU 
R. TIMOFTE

Concurs de cros
rezervat studenților
Duminică dimineață, la baza 

hipică din Capitală a avut loc 
un concurs de cros, destinat 
studenților din București. Or
ganizată de Institutul Politeh
nic, competiția a reunit Ia start 
55 de sportivi (40 băieți și 15 
fete).

Iată clasamentele î Băieți —
1. Grigore Mihăescu (Univ.)
2. Pavel Vladu (Poli), 8. Dezl- 
deriu 
fete :
(UlliV.), 2. zxjwt
(Univ.). 3. Maria Bucșe (Agron). 
Pe echipe: 1. Universitatea,
2. Politehnica, 3. A.S.E.

HORIA ALEXANDRESCU

Antal (Agronomia) ;
1. Pandelica Gavrilă 

Ana M&rgtaeanu

APELE ÎNCEP SĂ SE LIMPEZEASCĂ
(Urmare din pag. 1)

Șl acum, cîteva amănunte de la 
partidele de ieri :

RAPID — CEAHLĂUL P. 
NEAMȚ 3—1 (11, -11, 4, 10). Tre
buie să spunem, încă de la în
ceput, că a fost un meci deose
bit de frumos (în special în 
primele două seturi), ta care 
echipele — cu mențiune specfSlă 
pentru oaspete — au făcut totul 
ca să prezinte un spectacol vo- 
leiballstle do bună calitate.

ING. N. POPESCU : Aș vrea să 
atrag atenția că bucureștenll au 
cîteva zone turistice destul de 
apropiate de Capitală care ar pu
tea primi, mal ales, la sfîrșit de 
săptămînă, un mare număr de 
excursioniști descongestlonînd, 
astfel, Valea Prahovei. Este vorba 
de Valea Tîrgului care va avea 
și posibilități de cazare începînd 
cu anul acesta. Valea Doftanel 
spre care duce, acum, o șosea 
modernă, pînă la barajul Paltinul 
și Cheia, de care ne va lega, ta 
unul-dol ani, o șosea bună, devin 
mal accesibile turiștilor bucu- 
reștenl. Toate aceste zone — ceva 
mal puțin Cheia — necesită, însă, 
amenajări pentru cazarea turiști
lor.

PROF. EM. GIURGEA : Proble
ma cazării este tacă dificilă șl 
pentru elevi. M-am gîndit la o 
soluție comodă. Să se asigure e- 
levilor, pe bază de reciprocitate, 
cazare în toate internatele aflate 
în zone de interes turistic sau în 
zone de tranzit turistic. Să existe 
preocuparea ca fiecare internat să 
aibă rezervate, chiar și in peri
oada școlară, la sfîrșit de săptă- 

' i 10—15 locuri 
în excursii.

mină, un număr de 
pentru elevii aflați

N. IGNAT : Este 
sugestia ca școlile 
zone turistice să acorde _____
elevilor care vin din alte părți. 
S-ar putea organiza această acti
vitate — cum s-a spus — pe bază 
de reciprocitate.

foarte bună 
din anumite 

cazare

cu satisfacție
•w y enlnd, parcă, tn întîmpinarea dorinței manifestate de 

' cadrele didactice prezente la masa noastră rotundă de a 
se asigura, mai ales, pe timpul vacanței mari, o cazare 
mai lesnicioasă elevilor aflați în excursii, Ministerul In- 

vațamintulul a dat publicității (în „Gazeta tnvățămintului" din 
27.111.1970) o amplă listă de școli șl licee unde se oferă cazare 
(tn multe locuri șl masă) în vara acestui an elevilor din invăță- 
mîntul de cultură generală. In aceeași publicație figurează șl un 
tabel al taberelor de odihnă ce vor fl oiganlzate în 30 de județe 
și în împrejurimile Bucureștiului.

In numărul următor, „Gazeta învățămîntului" a publicat ta
belul taberelor șl bazelor turistice din învățămintul profesional 
șt pentru liceele de specialitate. NI se comunică, în fine, că 
taberele de pe litoral șt cele cu caracter sportiv vor face obiectul unor noi liste.

Cons mnăm cu toată satisfacția aceste măsuri menite să dea 
un conținut dinamic, interesant șt folositor vacanțelor de vară 
ale tuturor categoriilor de elevi.

V

In setul tatii șl al doilea pla- 
trencele au jucat foarte bine» au 
avut un atac organizat (1 pene
trant, un blocaj eficace, spre 
deosebire de apărarea deficitară 
a gazdelor șl a jocului, ta ge
neral, neorganizat. Aceasta a tă
cut ca Ceahlăul să albă în per
manență inițiativa șl să conducă, 
uneori, autoritar. Finalul setu
lui I le găsește însă pa rapldista 
mal decise și, acestea reușind- 
într-un final pasionant să-și ad
judece victoria. In următorul 
însă, bucuria avea să le tie da 
scurtă durată, deoarece sigure 
în atac șl prompte ta apărare 
voleibalistele de la Ceahlăul cîș- 
tigă cu ușurință eehlllbrtnd si
tuația. O Inexplicabilă cădere, a 
oaspetelor, cu repercusiuni și 
asupra calității spectaculare, dă 
posibilitate Rapidului să obțină 
o victorie comodă in set. Jucînd 
din ce în ce mal bine rapldis- 
tele profită, în continuare, de 
deruta adversarelor (a căror re
venire spre final este insufici
entă) clștdgă setul șl, o dată cu 
el, meciul. S-au remarcat Marta 
Szekely, Leontina Mateș, de la 
învlngătoae, respectiv Mioara 
Fenechlu, Tereza Vlruzab de la 
învinse. Arbitrajul cuplului bucu- 
reștean E. VlntUescu—Pătru 
excelent.

C.S.M. SIBIU—PENICILINA 
(3, 6, 4). siblencele, lipsita 
aportul titularelor Fleșerlu 
Vaslu, care nu s-au prezentat la 
ora indicată de antrenor — deși 
11 s-a creat un regim special în 
ajunul medului — au cedat ușor 
In fața liderului. Au arbitrat M. 
Oancea șl V. Volcu, ambii din 
București. (Gh. TOPIRCEANU— 
coresp.)

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA— 
VOINȚA M. CIUC 3—0 (4, 8, 4). 
Studentele timișorene© au cîștigat _ ....

AR-

Zoe«
0—S 

de
Șl

cu ușurință o partidă car1, a 
rat doar 45 de minute. (P. 
CAN—coresp. principal)

PROGRESUL—C.P.B. 0—S
5, 12). După un joc anost, așa 
cum ne-au obișnuit in ultimul 
timp, gazdele au pierdut catego
ric în fața poligrafelor. Au ar-

(io.

bltrat foarte bine D. Medianu șl 
M. Popescu (V. SANDULESCU)

FARUL—I.E.F.S. 3—1 (-14, 14,
12, 10). A fost un joc echilibrat, 
In care constănțencele au învins 
pe merit. (C. POPA—coresp. 
principal).

în cadrul campionatului de 
box ne echipe, sîmbătă sea
ra, la ora 18, pe ringul in
stalat în sala Dinamo, va a- 
vea loc întîlnirea dintre pu" 
Siliștii de la Dinamo Bucu
rești și A.S.A. Tîrgu Mureș.

Cirrtarul oficial va avea 
loc sîmbătă dimineața, la 
ora 9.



Nr. 868 (6302) Pag. a 3-a:

r k
r

Fotbalul in etapa autonomiei financiare

DE UNDE NE POT VENI BANII?
sec- 

l re- 
lm- 
re- 

. în- 
în 

res- 
____________  măsuri 

adoptate de către Comitetul exe
cutiv al C.N.E.F.S. și de către 
Comitetul federal cu privire la 
autonomia financiară, precum și 
structura bugetului pe anul in 
curs al forului de conducere con
ține linii directoare, premise fa
vorabile, dar nu asigură prin ele 
însele împlinirea tuturor aspecte
lor vizate de aceasta.

A sosit vremea să înțelegem că 
nu mai trebuie așteptate fonduri 
de la CENTRU. Sporirea venituri
lor proprii a devenit cel mai 
acut imperativ, obligindu-ne să 
adoptăm aeele măsuri în stare să 
ne asigure acoperirea integrală a 
cheltuielilor competiționale, nece
sitate de către echipele de seniori 
și tineret-rezerve. Trebuie recu
noscut că In incinta cluburilor 
există încă numeroase resurse 
nevalorificate optim. Experiența 
pe care mi-a conferit-o un dece
niu de activitate mă determină să 
afirm că e nevoie de o pregătire 
prealabilă minuțioasă pentru tre
cerea în etapa autofinanțării. 
Eventualitatea unui posibil eșec, 
indiferent de valoarea ideii se 
cuvine luată in considerație și 
prevenită prin acțiuni competente 
și energice.

In continuare, voi estima pe 
scurt cîteva aspecte ce vor trebui 
rezolvate în cadrul fiecărui club, 
astfel încît, resursele Interne să 
devină viguroase. Voi enumera 
cîteva direcții pe care trebuie ac
ționat, cu intenția de a schița 
unele elemente fundamentale, 
avînd calitatea să devină substra
tul material propriu al fiecărei 
secții : o medie do aproximativ 
8 00o de spectatori la fiecare par
tidă de campionat (cifră posibilă 
de obținut printr-o inteligentă 
publicitate, prin ameliorarea ca
racterului spectacular, prin apăra
rea de concurența televiziunii) ; 
egalizarea costului biletelor de 
intrare la tribuna 1 și 2 (deși nu 
există nici o diferență în condi
țiile de vizibilitate, prețul biletelor 
continuă să fie de multă vreme 
diferit); un minimum de 3 000 
membri simpatizauți, iar flecare 
să susțină clubul cu aproximativ
10 lei pe lună ; introducerea de 
reclame în incinta stadionului și 
în paginile programelor de fotbal 
(anul trecut, clubul Petrolul a 
obținut 75 000 Iei prin astfel de 
mijloace); un procent (30—35*/0) 
din beneficiile Pronosportului, rea
lizate în județul respectiv (în anul 
1969 s-au obținut la Pronosport, in 
municipiul Ploiești, beneficii in 
valoare de un milion lei, iar pe 
întreg județul Prahova 1 800 000 
lei) ; secțiile de fotbal sau clubu
rile din oricare oraș sau județ 
n-ar fi oare îndreptățite să as
pire la un anumit procent din 
aceste beneficii ?

Cred că astfel s-ar putea găsi 
o nouă modalitate de legătură 
directă între suporterii unei e- 
chipe și necesitățile > acesteia ; 
îmi pare normal ca 
repartizeze cluburilor 
din rețeta meciurilor 
hale, proporțional 
rul jucătorilor pe care
11 furnizează echipei naționale (șl 
fac parte efectiv din componența 
acesteia). Cointeresarea, în 
bele sensuri ar obține ia 
caz și niște resorturi de 
material. Propunerea de mai sus 
își găsește temei șl în 
unele cluburi (Dinamo, 
Rapid'Și altele dau 4—6 
loturilor naționale, Iar 
cesta le împiedică să aibă un ca
lendar propriu de meciuri Inter
naționale, reducîudu-le posibilita
tea de a obține venituri din a- 
ceste direcții ; or, o compensație 
trebuie neapărat să intervină); 
lu cazul nostru, o modalitate de

Autonomia financiară a i 
țiilor sau cluburilor de fotbal 
prezintă o etapă de maximă 
portanță din ofensiva pentru 
dresarea fotbalului nostru și 
cârcă pe toți cei implicați 
această acțiune cu maxime 
ponsabilități. Recejitele

federația să 
pînă la 20 7c 

internațlo- 
cu numă- 

acestea

am- 
acest 
ordin

faptul că 
Petrolul, 
jucători 

faptul a-

sporire a veniturilor o reprezintă 
șl căminul clubului (asimilat cu 
un hotel de categoria a in-a) de 
pe urma căruia am obținut anul 
trecut, prin Închiriere, suma de 
70 000 lei. . , .După opinia mea, Insuinind 
toate fondurile ce pot urca din 
aceste surse (pe lingă cele de 
mal înainte s-ar adăuga șl vlnza- 
rea insignelor, cravatelor, cărților 
poștale cu semne distinctive, pro
grame, albume, fanioane etc.), 
ajungem la concluzia că în primii 
2—3 ani (împărtășim ldeea tov. 
Titus Lucaciu — secretarul Clu
bului „U“ Cluj, despre necesita
tea unei etape tranzitorii), ar mal 
fi necesare niște subvenții san 
donații. După ce am luat cunoș
tință prin intermediul ziarului 
„Sportul" de structura bugetului 
federal pe anul în curs, opinez 
că actualul procent (32%) acordat 
de către federație drept subvenție 
secțiilor de performanță șl cen
trelor de copil și juniori, să 
crească pentru viitorul apropiat 
pînă la 40—45%. Șl fracțiunea din 
buget dedicată investițiilor, repa
rațiilor și modernizării bazelor 
sportive ar trebui să fie sporită, 
la început, mal ales, pentru am
plasarea rețelelor de instalație 
pentru nocturne. Recunoaștem 
eforturile pe care le presupune o 
asemenea atitudine, dar ele se 
Impun, iar in viitor cheltuielile 
ar fl recuperate. Mi-aș îngădui, 
de asemenea, să sugerez Comite
tului federal citeva măsuri pen
tru ca balanța bugetară să devină 
EXCEDENTARA în vederea con
stituirii unui FONT» CENTRAL DE 
REZERVA, instrument de mare 
eficacitate in politica forului de 
specialitate. Mă gîndesc că veni
turile federale menite să fie obți
nute de pe urma meciurilor inter
naționale (prevăzut 12%) slnt prea 
mici față de posibilități, In timp 
ce cheltuielile legate de pregăti
rile și calendarul echipelor națio
nale consumă 30,4% din totalul 
bugetului. Decalajul este evident 
prea mare. In interiorul bugetului 
mal există probabil și alte capi
tole care au prevăzute cheltuieli 
prea mari, cu posibilitatea de a 
fi reduse. Poate ar mai trebui 
reflectat asupra compartimentelor 
bugetare.

Prin acțiuni concentrice șl ener
gic susținute noi trebuie să fa
cem viabilă condiția de autofi
nanțare șl autonomie financiară 
a unităților de performanță. Dar 
este necesară o amplă ofensivă, 
deoarece nu va fl deloc ușor ca 
fiecare club (secție) să obțină 
2—2 200 000, cit Însumează chel
tuielile lor anuale.

Efortul preconizat trebuie aju
tat șl cu o legislație corespunză
toare și promptă. A obține doar 
cont la bancă și buget propriu 
(secția de fotbal neavînd calitate 
de persoană juridică, ci doar clu
bul), asta nu înseamnă AUTONO
MIE. De aici înainte sint necesare 
NORME FINANCIARE corespun
zătoare unei atari circumstanțe. 
Problema la care mă refer a fost 
corect argumentată în articolul 
apărut săptămtna trecută in 
„Sportul" intitulat „Re-gindirea 
vechilor reglementări". Ea trebuie 
rezolvată de urgență, încă de la 
primele acțiuni pe care le vor 
Întreprinde cluburile In vederea 
consolidării unei baze de autono
mie. Ele vor trebui să se desfă
șoare in ambianța unei legislații 
compuse din prevederi DIREC
TOARE, dar care să permită con
ducerii cluburilor acțiunile cele 
mai corespunzătoare posibilităților 
șl necesităților interne. Una e sa 
cunoști lucrurile în GENERE și 
să hotărăști inflexibil ce și cum 
să se facă și alta e să trăiești 
realitățile unei echipe de fotbal 
dinăuntru. Sper ca dezbaterea 
publică pe această temă să con
tinue in favoarea elucidării tutu
ror fațetelor 
organizare a

viitorului proiect de 
fotbalului.

secretarul
N. PANTILIE 

clubului Petrolul 
Ploiești

Lotul român de juniori
pentru partida cu echipa U.R.S.S

Antrenorul federal GHEOR- 
GHE OLA a alcătuit lotul 
celor 16 juniori din care se 
va forma echipa care va în- 
tîlni, duminică 19 aprilie, re
prezentativa de juniori a 
Uniunii Sovietice, partidă 
contînd pentru preliminariile 
turneului U.E.F.A. Iată com
ponența 
FRANC, 
dași — 
LEANU, 
MALIS,
G. SANDU, GLIGORIE, BO-

LONI, atacanți — ATODI- 
RESEI, HELVEI, GHER- 
GHELI, VLAD, NĂSTASE, 
M. SANDU.

leri, la Snagov

UN UTIL MECI DE VERIFICARE

PENTRU SECUNZI

lotului: portari — 
I. GABRIEL, fun- 
DOBRAU, DEHE- 
HAJNAL, CARA- 

SAMEȘ, mijlocași —

MECIURI AMICALE
AZI, LA SIBIU...

Noi trialuri
depistarea 
de valoare

pentru 
juniorilor 

începînd 
numeroase 
au loc trialuri de 
celor mai buni juniori. Ac
țiunea inițiatâ de Federația 
română de fotbal, și care va 
dura toată luna aprilie, se 
va desfășura în nu mai pu
țin de 40 centre.

din 7 
orașe

aprilie, în 
din țară 
selecție a

Pe terenul Metalul din Si
biu se va disputa meciul 
amical dintre formația locală 
C.S.M. șl divizionara A, Fa
rul Constanța.

...MUNE LA BUȘTENI

Echipa Caraimanul Bușteni, 
din campionatul diviziei C, 
va Juca in compania forma
ției elvețiene F. C. Sans- 
Souci.

Partida va avea loc pe sta
dionul Caraimanul, cu Înce
pere de Ia ora 16,30.

V. ZBARCEA, coresp.

g/UOIMULeR0TUND
CULISELE STADIONULUI

I.

11 aud adesea pe specta
tori vorbind, în pauza 
cîte uniui joc, cam așa:

Miercuri după-amiază, pe te
renul de la Snagov, selecțio
nata secundă a României a 
susținut un meci 
compania echipei 
București (rezerve). Jocul a 
fost la discreția „secunzilor" 
și a luat sfîrșit cu scorul de 
6—0 (2—0) în favoarea lor. Au
torii golurilor : Grozea (min. 
40 din 11 m). Tătaru (min. 42), 
D. Ene (min. 46 și 90), Radu 
(min. 62) și Pircălab (min. 83). 
Spre deosebire de precedenta 
partidă de verificare (susținută 
în oompania aceluiași adver
sar), în întîlnirea de azi (n.r. 
miercuri) toți componenții lo
tului secund au manifestat 
multă poftă de joc. Ei au con
struit numeroase acțiuni ofen
sive la poarta apărată de Zam
fir și au șutat (îndeosebi în 
repriza secundă) din toate po
zițiile.

în prima parte a ln.tiln.irii, 
înaintașii au combinat mai 
mult, însă au căutat pozițiile 
cele mai favorabile de gol. 
Poate și din cauza terenului 
devenit alunecos din cauza 
ploii. în schimb, după pauză, 
acțiunile atacanților selecțio
natei au fost mai simple și 
mai eficace.

De-a lungul celor 90 de mi
nute, antrenorul Valentin Stă- 
nescu a folosit următorul lot: 
Ghiță (min. 46 Gornea) — 
Olteanu (46 — Vigu), Bădin, 
Vlad (46 — Olteanu), Vigu 
(46 — Popovici), Axente (46 — 
Angelescu), Dincuță, Pircălab. 
Grozea (46 — Radu), Tătaru II 
(46 — D. Ene), Jercan (46 — 
Gyorfi). De notat că fundașul 
Pigulea nu a fost folosit de
oarece se resimte încă după un 
accident suferit în urmă cu 
2—3 săptămînî.

La sfîrșitul partidei, l-am ru
gat pe Valentin Stănescu să

ne împărtășească

amical in 
Progresul 
Jocul

ne împărtășească impresiile 
sale în urma acestei verificări. 
Iată ce ne-a declarat antre
norul brașovean : „Sîntem
mulțumiți că s-a realizat ceea 
ce ne-am propus, adică verifi
carea tuturor componenților lo
tului și cristalizarea unei idei 
de joc. Fiind o partidă de o- 
mogenizare, am urmărit, de a- 
semenea, ca jucătorii să se 
înțeleagă între ei, să-și 
noască reciproc intențiile in 
acțiuni, stilul de joc. Consider 
că partida și-a atins scopul. 
Ar mai fi de remarcat faptul 
că înaintașii puteau finaliza 
mai multe atacuri. După păre
rea mea, toți jucătorii s-au 
comportat bine, dar aș vrea 
să-i menționez pe cei ce s-au 
detașat prin buna evoluție, 
cum sînt Vigu, Axente, Din
cuță și toți componenții liniei 
ofensive.

cu-

P. VINTILA

• Azi, pe terenul din str. 
dr. Staicovici, de la ora 16.30, 
are loc întîlnirea amicală Pro
gresul — Sirena.

RFSIANJĂ ÎN DIVIZIA C
Miercuri s-a disputat la 

Brad partida restanță din 
etapa I a returului, dintre 
echipa locală Aurul și Mu
reșul Deva (seria a Vl-a). 
Localnicii, care au avut ini
țiativa aproape tot timpul, 
au cîștigat pe merit acest 
meci de mare luptă. Goluri
le au fost înscrise de Breda 
(min. 66) și Ștefan (min. 76), 
cel mai bun înaintaș de pe 
teren.

M. SUSAN, coresp.

t
el, ce-o fi acum în cabine ; 
ce-i mal „bubuie" antrenorul 
pe ai noștri (cînd echipa e 
condusă) ; oare pe care din 
ei o să-l schimbe ? Sau (cînd 
echipa favorită conduce): ce 
mai circ trebuie să fie în 
cabinele „ăiorlalți" 1 Mare 
lucru să nu-i păruiască pe 
„mexicanul" ăsta încrezut 
care, de cînd cu definitivarea 
lotului, se și vede dînd auto
grafe pe plajele de la Aca
pulco !

Publicul cunoaște prea pu
țin culisele, de aceea — 
resc — și le imaginează.

Să pătrundem oleacă în 
tertorul lor, asemănător, 
atmosferă, cabinelor unde 
odihnesc sau se deghizează 
artiștii.

Vom vedea că lucrurile nu 
se petrec așa cum și le în
chipuie spectatorul din dialo
gurile reale (sau mai puțin !) 
de mai sus...

Antrenorul nu-și „bubuie" 
elevii cînd sînt conduși la 
pauză, nu țipă și nu fulgeră, 
ci caută să calmeze spiritele, 
dă indicații precise și scurte, 
pe un ton liniștit. Procedînd 
astfel antrenorul dovedește o 
bună stăpînire a artei de a 
conduce, nu este numai tehni
cian ci și pedagog.

In această din urmă calita
te, mai ales, el știe că nu 
duritatea vocabularului poate 
schimba starea de spirit ne
favorabilă a echipei conduse, 
ci tocmai apropierea, limba
jul mut al privirilor de la 
om la om, față în față cu cel 
care a greșit cel mai mult. 
Pauza oferă prea puțin timp 
pentru retușuri tehnice indi
viduale sau pentru schimba
rea tacticii generale de joc. 
în schimb rămân destule mo
mente libere pentru a readu-

fi-

in-
ca
se

ce în sinul echipei încrederea 
în propriile posibilități, adică 
tocmai faetonul dinamic de 
bază îritr-o luiptă sportivă.

Cînd echipa conduce pot 
fi date mult mai ușor indi
cații privind greșelile unora 
dintre jucători. In asemenea 
clipe ei sînt mai receptivi și 
mai încrezători în torțele lor, 
suportă deci mai ușor critica, 
luicinu psihologicește perfect 
explicabil.

Dar și într-o situație (echi
pa oonduce) sau alta (echipa e 
condusă) N-AR TREBUI SA 
INTRE NIMENI IN CABINA 
JUCĂTORILOR, NIMENI AL
TUL DECIT ANTRENORUL.

Ceilalți: președinții, vice
președinții, conducătorii de 
toate gradele ai clubului iși 
pot servi 
râmînînd 
tribună, 
mente.

Trebuie să 
fotbaliștii nu 
canisme și 1 
fără personalitate ai 
munci impuse.

Ei sînt oameni tineri, ade
sea foarte tineri, de aceea 
foarte sensibili, uneori de o 
susceptibilitate exagerată. Ca 
urmare ei nu suportă critica 
în prezența altora, ci numai 
cînd sînt între ei și cu antre
norul lor, 
intimă și 
colectiv.

Aici, și 
ceasta formă, expresia individ 
— colectiv nu mai este o an
titeză oi un tot, căci n-avem 
de a face ou o adunare în- 
timplătoare de oameni ci cu 
însumarea conștientă a mai 
mulltor forțe supuse unor legi 
de corelație și interdependen
ță foarte precise, în virtutea 
aceluiași proces și în vederea 
aceluiași scop.

Năvala noastră în cabine 
nu le răpește numai din scur-

cel mai bine echipa 
pe 
în

locurile lor
asemenea

din 
mo-

că 
me

. înțelegem 
i sînt niște 
nici executanți 

unor

adică în cea mai 
restrînsă formă de

numai aici, în a-

Primit de unii cu 
explicabilă, poate, în 
oricărei metamorfoze,

Duel aerian Dinu (Dinamo)— Bădin (Petrolul)

LA PLOIEȘTI, 
PE „STADIONUL 
DERBYURILOR“
Ploieștenii se mindresc cu 

onorurile ce li se fac. înce
putul de sezon i-a copleșit cu 
derbyuri, nu alta. Aceasta 
și din... vina lor (forma bună 
a Petrolului) și din cauza alto
ra (a... suporterilor Rapidu
lui). în șase etape, patru der
byuri au fost programate în 
orașul prahovean și de aceea, 
cineva — om spiritual — pro
punea ca stadionul Petrolul să 
se numească de acum înainte 
.. .stadionul derbyurilor. Desi
gur, e o glumă. Dar, bună !

După partidele susținute de 
Rapid la Ploiești, iubitorilor 
fotbalului din localitate li s-a 
deschis apetitul pentru „me- 
ciuri-tari". Iată de ce jocul 
cu Dinamo București — în care 
vor evolua 11 dintre cei „40” 
din lotul lărgit — stîmește un 
mare interes aici. Ținînd sea-

mă de solicitările de pînă a- 
cum, s-a stabilit ca biletele să 
fie puse în vînzare de joi di
mineața.

Deși au condiții/ speciale 
(Mocanu este plecat cu echipa 
națională, iar Bădin, Grozea

Foto : AUREL NEAGU

și Dincuță — împreună 
antrenorul C. Cernăianu — 
fost prezenți la pregătirile _ 
tului secund, de la Snagov), 
cei rămași acasă s-au antre
nat intens sub conducerea lui 
N. Marinescu. Deocamdată atit.

LOTUL DINAMOVIST IN
Pentru a doua oară prota

goniști ai unui derby al etapei 
(după cel din compania Ste
lei), dinamoviștii bucureșteni 
nu mai par de loc dispuși să 
cedeze puncte. Au și de ce. 
pentru că la zestrea lor pre
cară acumulată în acest retur, 
victoria din fața stegarilor 
brașoveni nu poate fi consi
derată decît un ...aperitiv !

Așa încît, deși în această 
săptămînă, lotul dinamovist 
este scuturat de „frigurile" lo-

FRIGURI

afectat odihnei, CI.
IL STÎNJE-

tui timp 
în primul rînd, 
NEȘTE ENORM PE ANTRE
NOR ÎN ÎNDEPLINIREA 
SARCINILOR — FOARTE 
IMPORTANTE, ADESEA 
HOTARÎTOARE — ce-i revin 
într-o pauză de Joc.

Toată lumea dorește victo
ria echipei preferate, sîntem 
de acord, dar atunci de ce 
nu s-ar permite și unei de
legații de suporteri să dea 
sfaturi îin pauză Jucătorilor 
aflați suib duș ?

De ce să intre numai regi
zorul în cabina actorilor și 
n-ar putea avea acces acolo 
întregul personal al teatru
lui plus cîteva bănci de spec
tatori ? Poate că Hamlet ar 
da replici mai reușite regelui- 
asasin Clauriiu, sau am avea 
în actul următor al „Năpas
tei", la Ateneul popular din 
Găești, un Ion mal „tare" de
cît Emil Botta în apogeu de 
carieră 1 . w

Nu, în pauza jocurilor de 
fotbal culisele cunosc prea 
puțin frământări și drame, 
scene și întâmplări ca acelea 
din imaginația suporterilor 
înfierbântați.

Lucrurile se petrec — din 
cîte știu — cam cum v-am 
spus, cel puțin așa sper...

Fiindcă dacă s-ar petrece 
altfel, antrenorul de fotbal și 
elevii săi ar fi cei mai ponosiți 
din toate sporturile și din 
toate activitățile noastre, nea- 
vind nici dreptul la împros
pătarea forțelor, ca orice bo
xer obosit, nici răgazul psihic 
și nervos al Vioricăi Viscopo- 
leanu dinaintea ultimei sări
turi victorioase și nici tihna 
actorului care își compune 
în antracte un alt chip, poa
te cel 
reușită 
tacol...

nial potrivit pentru o 
finală de mare spec-

Petre STEINBACH

Astăzi, despre

Campionatul de tineret-rezerve
Problemă de principiu sau simplă suprapunere

termeni ? !

cu 
au 
lo~

rr
turilor reprezentative (Dinu, 
Ghergheli, Radu Nunweiller, 
Lucescu, Dumitrache, Pircălab) 
și ale unor indisponibilități de 
moment (Deleanu, răcit, n-a 
făcut deplasarea cu echipa ce 
s-a antrenat ieri ia Tîrgoviște, 
cu divizionara B, Metalul) — 
deci abia vineri, va fi în plen, 
la București — ei cred că nu 
vor părăsi terenul învinși, 
chiar dacă adversarul este o 
echipă aflată în plină formă.

o reticență 
prezența 

__ ____ __________ _ adoptat de 
alții "încă din prima clipă, pentru 
generozitatea ideilor cu care-și 
alia actul înființării, contestat cu 
violență, pînă la punerea sub sem
nul întrebării a însăși rațiunii 
existenței sale, campionatul de 
tineret-rezerve a devenit o reali
tate indubitabilă a fotbalului ro
mânesc al momentului.

A discuta, înarmați cu argu
mente mai ferme sau mai labile, 
problema necesității acestei for
me competiționale, a reaprinde 
focul unor dezbateri, pe cît de 
îndrituite la timpul lor, pe cît 
de contradictorii, în funcție de 
prisma prin care sînt privite rea
litățile unui campionat aflat încă 
în ipostaza perfectibilului expe
riment — a purcede la oricare 
din aceste întreprinderi, zicem, 
ni se pare, acum și aici, o ches
tiune cel puțin anacronică. De
suetă.

Dincolo de virtuțile (nu puține) 
și de incapacitățile (idem) pe 
care și le apropie, campionatul de 
tineret-rezerve se desfășoară im
placabil, etapă de etapă, deci 
EXISTA...

Nu se pune — conchidem — 
în nici un fel problema esca
motării sale, așa cum mal lasă 
să se înțeleagă unii dintre an
trenorii primei divizii, speriați, 
se zice, de implicațiile pecuniare 
ale competiției, dar se poate con
feri în continuare — într-o tri
bună lăsată liberă pentru orice 
voce — pe marginea ÎMBUNĂ
TĂȚIRII actualului sistem.

Ceea ce — de ce n-am recu
noaște-o ? — e cu totul altceva...

divizii — oferindu-și serviciile, 
nu la o manieră fortuită ci ca 
PRINCIPIU, unor fotbaliști aflați 
la apusul carierei, și lăsați, se 
pare definitiv, în afara formații
lor prime.

Citarea cîtorva nume — și ne 
vom mulțumi cu primele căzute 
sub condei : Tîlvescu (Farul),
prezent in TOATE etapele retu
rului doar în echipa „cadeților”, 
Țurcan (F. C. Argeș), Ballnt 

cel mai vîrstnic com- 
al lotului (!), Ale- ... ------- „ Bă

c.

„RAMPA DE LANSARE" 
SAU „CIMITIR 

AL ELEFANȚILOR"?

(A.S.A.) 
ponent 
xandru Vasile (C.F.R. Cluj), 
dea (Farul), Sfirlogea (Petrolul), 
Haidu (Dinamo București), Ja- 
maischi (Steagul roșu) — șl 
încriminarea ---------------~
prezintă 
undeva 
trenoril respectivi se pot 
vala cu ușurință 
denumirea competiției, care 
elude și cuvîntul „rezerve" !

Atunci, gîndim : sau nu există 
un scop stricto senso, și promo
văm un campionat pentru a căli 
talentele juvenile — ceea ce ex
plică rațiunea de fapt a com
petiției, sau există scopul plasării 
cît mal favorabile în clasament, 
și atunci întărim echipele cu ju
cători de peste 30 de ani — ceea 
ce pune sub semnul îndoielii în
săși direcționarea respectivului 
campionat...

Or — simpla sugestie — nu stă, 
oare, la îndemina forurilor diri
guitoare ale fotbalului nostru 
introducerea unei limite (desigur, 
acceptabile) de vîrstă pentru ceea 
ce numim campionat al juven- 
tlștllor ?...

Pentru că, subscriind ideii a- 
cesteia ultime, la urma urmei, 
simțim nevoia parcă să traducem: 
JUVENTUS = TINERET.

Ceea ce — de ce n-am recu
noaște-o 1 — este cu totul alt
ceva...

Ovidiu IOANIȚOAIA

acestei practici re- 
totuși o 
riscantă,

acțiune 
întrucît

pe 
. an- 
pre- 

de Însăși... 
î in-

Excursie la meciul 
Petrolul - 

Dinamo București
sportiv Dinamo 

organizează pentru 
susținători o ex- 
Ploiești cu ocazia

Clubul 
București 
membrii 
cursie la 
meciului Petrolul — Dinamo, 
care se va disputa duminică 
12 aprilie.

înscrierile se primesc la 
sediul clubului Dinamo, șos. 
Ștefan cel Mare nr. 9, ca
mera 63, în zilele de joi (de 
la ora 9 la 17) și vineri (de 
la ora 7 la 10).

TRAGEREA LOTO A PRIMĂVERII
10 aprilie 1970 

atribuie
AUTOTURISME, EXCURSII PESTE HOTARE Șl PREMII ÎN BANI. 

CU 15 LEI PUTEȚI PARTICIPA LA TOATE EXTRAGERILE 

AZI, ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR

VELISTII POLONEZI AU CUCERIT „CUPA C.N.U."
CONSTANȚA, 8 (prin tele

fon). Prima ediție a compe
tiției internaționale de yach
ting „Cupa C.N.U." a fost câș
tigată, așa cum de altfel se 
preconiza încă de la desfășu
rarea primei regate, de către 
veliștii polonezi, care s-au 
dovedit net superiori celor
lalți concurenți. Trebuie re
marcată, din păcate, și com
portarea mediocră a sportivi
lor români, dintre ei doar C. 
Ivanovici, la finn. și C. Băr
bulescu, la F.D. (..Olandezul 
zburător") afropiindu-se de

valoarea oaspeților. Ultima 
regată (a 6-a), programată 
pentru astăzi (n.r. ieri), nu a 
mai avut loc din cauza vîn- 
tului foarte puternic (12 m/s), 
care a provocat multe răstur
nări înainte de start, și a lip
sei mijloacelor de salvare.

Iată clasamentul final al 
principalilor competitori, după 
desfășurarea celor 5 regate : 
CLASA FINN (22 partici
pants '-1. S. Knasiewicki (Po
lonia) 11,7 p, 2. A. Rinkiewicz 
(Polonia) 13,7 p, 3. A. Zawie- 
ga (Polonia) 14,7 p, 4. D. Wa-

ARBITRII ETAPEI A XX-a
A CAMPIONATULUI DIVIZIEI B

SERIA I

e Politehnica Galați — Spor
tul studențesc : V. Popa (Iași);

• Metalul Tîrgoviște — Du
nărea Giurgiu : N. Cățănoiu 
(București) ;

• Poiana Cîmpina — Pro
gresul Brăila: R. Buzdun 
(București) ;

• Metalul București — Fla
căra Moreni: I. Ciucă (Rm. 
Vîlcea) ;

• Știința Bacău — Portul 
Constanța : I. Radu (Bîrlad) ;

• Metrom Brașov — Ceah
lăul P. Nemț: A. Rădulescu 
(București) ;

• Progresul București — 
Gloria Bîrlad : N. Cursaru 
(Ploiești) ;

• Chimia Suceava — Oțelul 
Galați: C. Bubuiruz (Bacău).

SERIA A II-A

LA YACHTING
• C.S.M. Sibiu — C.S.M. Re

șița ; I. Cîmpeanu (Cluj) ;

• Minerul Baia Mare — Me
talurgistul: S. Mureșan (Tur
da) ;

• Chimia Rm. Vîlcea — Me
talul Hunedoara : C. Costică 
(București) ;

• Vagonul Arad — Olimpia 
Satu Mare: S. Drăgulici (Tr. 
Severin) ;

• C.F.R. Timișoara — C.F.R. 
Arad : M. Biolan (Tr. Severin);

• Electroputere Craiova — 
Minerul Anina : G. Dragomir 
(București) ;

• Gaz metan Mediaș — O- 
limpia Oradea: I. Soos (Tg. 
Mureș).

J

luzs (Polonia) 24,5 p, 5. P. 
Encev (Bulgaria) 26,6 p, 6. C. 
Ivanovici (C.N.U. București) 
30,4 p ; CLASA F.D. (12 par
ticipant!) : I. S. Bielawski (Po
lonia) 8,7 p, 2. A. Gotowt (Po
lonia) 11,7 p, 3. D. Kramer 
(Polonia) 16,6 p, 4. N. Alexan
drov (Bulgaria) 26,0 p, 5. C. 
Bărbulescu (C.N.U. București) 
33,7 p, 6. I. Mihalski (Polo
nia) 40,8 p.

• Metalul Tr. Severin — Po
litehnica Timișoara : I. Chili- 
bar

CORNEL POPA — coresp.
principal

echipei 
de juniori Durostol
Echipa de juniori Durostol 

(Bulgaria) a susținut două par
tide amicale la Ploiești și Plo- 
peni. în cele două meciuri 
oaspeții au fost întrecuți de 
Petrolul II cu scorul de 3—2 
(1—1) și de Metalul Plopeni 
cu 5—4 (2—2).

M. BEDROSIAN, coresp.

(Pitești);

Neposedind un scop în sine — 
nu se decerne la sfîrșltul 
petiției decît o cupă, a 
valoare este mai degrabă 
bollcă — campionatul cu 
ar trebui să reprezinte, 
coordonatele legitime ale 
țării sale, întrecerea care să poată 
asigura oricînd — prin căllrea 
tinerelor talente, prin aclimatiza
rea lor la regimul unei aspre 
competiții de regularitate — titu
lari primelor echipe de divizie, 
ceea ce se șl intîmplă la unele 
dintre formațiile noastre divizio
nare, în acest sezon, evident, mal 
mult decît pînă acum...

Acolo unde atenția repartizată 
campionatului de tineret-rezerve 
este deosebită, manifestîndu-se, 
ca metodă, pe o perioadă mai 
îndelungată în timp, primenirea 
garnlturilor-standard se efectuea
ză îndeobște pe principiile posi
bilităților interne, și exemplele 
oferite în această primăvară de 
Steaua, F. C. Argeș, sau Unlver- 

uzltăm 
mal 
sînt

com- 
cărei 
slm- 

pricina 
între 

înfiin-

sitatea Craiova — ca să i 
numele cluburilor cu cele 
mari virtuți în materie — 
cel puțin semnificative.

Nume ca Tătaru II, Cristache, 
Ciugarin, Vigu sau Ștefănescu 
(Steaua), Pigulea, Ivan II sau 
Roșu (F.C. Argeș), Țană, Dașcu, 
Bălan, Tacol- sau Boșoteanu 
(Universitatea Craiova), impuse 
în ochii opiniei publice îndeobște 
In actualul campionat datorează 
— după mărturisiri proprii — 
foarte multe dintre explicațiile a- 
cestul salt calitativ acumulărilor, 
de tehnică și experiență, incum
bate de rigurozitatea campiona
tului de tineret-rezerve.

Concomitent cu această îmbu
curătoare stare de fapte, care jus
tifică cu osebire supraviețuirea 
competiției în discuție, trebuie 
să recunoaștem că nu puține sînt 
cazurile în care echipele de tine- 
ret-rezerve abdică de la rațiunea 
lor primordială — aceea de a for
tifica tinerii jucători în vederea 
propulsării lor pe scena primei

Loto-Pronosport
Numai astăzi aveți posibili

tatea să vă procurați biletele 
pentru tragerea LOTO a PRI
MĂVERII, la care se atribuie 
autoturisme DACIA 1300, DA
CIA 1100, MOSKVICI 408, 
SKODA 1000 M.B, și TRA
BANT 601, în număr NELIMI
TAT.

Tot la această tragere, se 
mai acordă în număr NELIMI
TAT excursii în U.R.S.S. (par
tea sudică), JAPONIA (cu vi
zitarea EXPO ’70) și la PARIS, 
în afara premiilor în bani.

Intrați chiar acum în agen
ție și procurați-vă biletele.

Tragerea LOTO a Primăve
rii va avea loc mîine la Bucu
rești in sala Clubului Finanțe 
Bănci din strada Doamnei nr. 
2, cu începere de la ora 18,45. 
Tragerea va fl radiodifuzată 
după care va urma un film ar
tistic. Intrarea liberă.
NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL PRONOEXPRES NR. 15 

DIN 8 APRILIE 1970
Extragerea I : 22 19 10 18 41 5 
Fond de premii : 438 244 lei.
Extragerea a n-a î 30 10 44 33 

42 11 38 17
Fond de premii : 390 652 lei.
Plata premiilor pentru acest 

concurs se va face astfel c
In Capitală : începînd 

de 16 aprilie pînă la 23 
inclusiv ;

In țară : începînd cu
20 aprilie pînă la 23 mal 1970 in
clusiv.

cu data
mal 1970

data de

CUPON DE CONCURS PREMIILE TRAGERII LOTO 
DIN 3 APRILIE 1970

Numele ți prenumele i

Adresa :

• •*•••••• 
OBȚINE CALIFICAREA PENTRUI. CE ECHIPE VOR .......

SFERTURILE DE FINALA (reamintim : din fiecare grupă 
*“ primele DOUA CLASATE) î

A . ................................................................  . .
B...............................................................................
C ... . .............. 
D.....................................................................

l. CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

se califică
GRUPA
GRUPA
GRUPA
GRUPA

Extragerea I s Cat. I î 0,50 va
riante a 51 971 lei ; a Il-a : 
a 14 744 lei ; a IH-a : 
6 579 lei ; a IV-a : S4,65 
lei ; a V-a : 134,20 a 775 
Vl-a : 240,35 a 432 lei.

Extragerea a Il-a : Cat. 
variante a 74 824 lei ; B : 
29 930 lei ; C : 10,10 a 7 
D : 13,40 a 5 584 lei ; E : 
2 726 lei : F : 47,40 a 1 571

Ambele extrageri : Ci 
1161,35 a 100 lei.

Premiile de la categorir I de 
51 971 lei au fost cîștigate de par
ticipant ROTARU ION din Ga
lați șl BOTNARU NICHIFOR din 
Otopeni pe cite un bilet sfert.

Premiul de categoria A de 74 824 
lei a fost cîștlgat de MARGINEA- 
NU TUDOR din București.

7,05
15,80 a 

a 4 217 
lei ; a

c :

Z :



Corespondenta speciala pentru SPORTUL
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LA SOFIA
De la trimisul nostru special la C.E. de tenis de masă, C. COMARNISCHI

serial fiind de 417,5 kg. La 
cat. 82 kg Zlatko Petkov va 
lupta pentru cîștigarea unei 
medalii. Recordul său perso
nal de 455 kg. îi oferă spe
ranțe. Doi coneurenți candi
dează pentru categoria 90 kg i 
Stancio Pencev (30 ani, — 
467,5 kg, campion 1969) și Niko
lai Statkov (23 ani — 462,5 
kg). La categoria su-per-grea 
Ivan Atanasov, clasat al 5-lea 
în campionatele europene și 
ai 6-lea în cele mondiale, va 
încerca să-și îmbunătățească 
recordul de 525 kg.

In zilele care au mai rămas 
pînă la startul întrecerilor, 
halterofilii bulgari își\ conti
nuă antrenamentele. Iată pă
rerea antrenorului federal, 
V. Abagiev 
actuala ediție 
nării" : „Cred 
tala noastră
maghiari pornesc favoriți în 
întreceri. Pentru locul secund 
însă se anunță o dispută dir- 
ză între sportivii bulgari și 
cei din R. F. a Germaniei, 
Aștept cu mare interes evolu
ția halterofililor vest-germani 
care sînt antrenați de Tomy 
Kono. Fără îndoială că con
cursul de ia Sofia se va sol
da cu noi recorduri naționa
le, europene și poate chiar 
mondiale".

cu privire la 
a „Cupei Du
că și în capi- 
— halterofilii

Tonw HRISTOV

• MARIA ALEXANDRU, CA Șl DUBLUL ALEXANDRU, CRIȘAN—MEDALII DE BRONZ
(prin telefon). — 
public a urmărit 
la Palatul Spor- 
edlțlei a VTI-a a 

masă, 
mal

MOSCOVA, 8 
Un numeros 
miercuri seara 
tumor, finalele 
„europenelor" de tenis de 
In partidele decisive, cele 
multe victorii le-au cules repre
zentanții U.R.S.S. (simplu fete, 
dublu fete și dublu mixt), restul 
titlurilor revenind Suediei (sim
plu băieți) 
băieți).

șl Iugoslaviei (dublu

★
din semifinale a Ma-Intîlnlrea — ------

rlei Alexandru cu Ilona Vostova 
a consumat-o pe jucătoarea noas
tră mal mult decît toate meciu
rile la un loc, din cele 7 zile 
ale competiției. A fost o partidă 
extenuantă, de luptă pînă la 
epuizare, încheiată cu victoria 
la limită a sportivei cehoslovace: 
3—2 (—18, 11, —17, 19, 19). Meciul, 
care a durat mal bine de 60 de 
minute, a început cu tatonări 
reciproce, după care disputa s-a 
întețit. Vostova a folosit arma 
sa preferată — atacul, mai ales 
din forhand, IntercaUnd însă și 
foarte multe stopuri. Acestor ac
țiuni alternate, mingi lungi și 
scurte, Maria le-a răspuns prin- 
tr-o apărare dirijată și prin 
atacuri surprinzătoare de pe 
dreapta, ca și de pe stingă. De 
la 2—0 pentru Maria, în setul 
I, Vostova a preluat conducerea 
cu 5—3 șl 10—6. Românca a re
cuperat, a egalat la 12 și situa
ția s-a menținut echilibrată pînă 
la 15—15. De aici, Alexandru a

avut avans de cite un punct 
(16—15... 18—17), apoi de 3 puncte 
șl a cîștigat clar setul. In urmă
torul, după 5—5, scorul a ajuns la 
10—6 și la 17—10 pentru Vostova, 
care a învins detașat, cu 10 punc
te diferență.

Din nou sportiva cehoslovacă a 
deținut un avans șl în setul 
al m-lea (4—1, 7—3), dar după 
trei egalități (9—9, 11—11 și 12—12), 
campioana României s-a detașat: 
16—12. Nu pentru multă vreme 
Insă, deoarece Vostova a revenit 
puternic și tabla de scor a 
dicat 17—17. De aici, Maria 
acumulat punct după punct, 
nînd totul pe masă, și setul 
aparținut. Al patrulea set

noslovaeei, cu stopuri repetate, a 
măcinat forțele sportivei noastre 
care dădea semne de oboseală și 
nesiguranța. O sultă de lovituri 
ofensive ale Vostovel au adus

Zdrapia (Cehoslovacia), unul dintre cei mai valoroși 
halterofili care va lua startul la „Cupa Dunării'1

COSTUME 
MAI FRUMOASE

Eroina 
cane,

Capitala Bulgariei va găzdui pentru a doua oară (pri
ma dată în 1963) competiția internațională de haltere 
dotată cu „Cupa Dunării". Ca și la edițiile anterioare, ia 
Sofia vor fi prezenți halterofili din cele 7 țări riverane : 
Austria. Bulgaria, Cehoslovacia, Iugoslavia, K. F. a Ger
maniei, Romănia și Ungaria. întrecerile se vor desfă
șura î:i zilele de 18—19 aprilie în sala Slivnița din Sofia.

„Cupa Dunării" care precede campionatele europene 
va constitui un excelent prilej de verificare a stadiului 
de pregătire ai halterofililor. Deși la ora cînd transmit 
această corespondență, ia federația de specialitate din 
Bulgaria încă nu au sosit listele cu numele participan- 
(iior, se contează pe prezența la Sofia a celor mai valo
roși coneurenți din cele 7

Olimpiadei mexi- 
Debbie Meyer, a 

hotărit să se ocupe... de 
modelele viitoarelor costume pen
tru înotătoarele americane care 
vor participa la J.O. din 19'2.

— Costumele pe care le-am 
purtat în Mexic, a declarat re
numita campioană, erau așa de 
urîte, Incit nici o sportivă din 
alte țări nu a vrut să facă 
schimb de costume cu înotătoa
rele noastre la sfirțltul Între
cerilor...

CARNEȚELUL
ARBITRULUI...

țări.

în calitate de gazde ale ac
tualei ediții a „Cupei Dună
rii" halterofilii bulgari sînt 
animați de dorința de a avea 
o comportare meritorie. La 
aceasta îi obligă și succesele 
obținute pînă în prezent, din 
care cele mai răsunătoare 
«înt, firește, primul loc ocu
pat Ia edițiile disputate în 
acrii 1964 la Ljubljana și 1967 
la Bratislava.

Campionatul republican pe 
echipe, disputat în orașul

SCRIMERI ROMÂNI
LA PARIS Șl BERLIN

La sfîrșitul acestei sâptă- 
mîni, o serie de scrimeri ro
mâni vor fi prezenți în între
ceri internaționale. Astfel, 
floretistele Olga Szabo, Ilea
na Drâmbâ, Maria Vicol și 
Ana Ene-Pascu vor participa, 
sîmbăfâ și duminică, la „Cu
pa Jeanty", tradițională în
trecere continentală găzduită 
de capitala Franței.

In aceleași zile, la Berlin, 
floretiștii Falb, Ardeleanu, 
Haukler, Habala și Petruș, flo
retistele Marina Stanca și Su- 
zana Ardeleanu, precum și 
spadasinii Pongrat, Duju și 
Bârâgan se vor alinia la sicr
iul unui important concurs or
ganizat' de către Federația de 
scrimă a R. O. Germane.

Vidin 
tie, a 
a sportivilor. De altfel, 
ceasta este relevată și de cele 
nouă noi recorduri republica
ne stabilite de la începutul 
acestui an.

La propunerea antrenorului 
federal Ivan Abagiev, care 
se ocupă cu pregătirea națio
nalei bulgare, biroul federa
ției a aprobat componența 
formației țării gazdă.

La categoria 56 kg va evo
lua rutinatul Atanas Kirov, 
în vîrstă de 24 de ani, cam
pion european de la Varșovia 
(1969) și recordman al Bulga
riei cu performanța de 347,5 
kg, el are toate șansele de a 
urca și Ia Sofia pe treapta 
cea mai înaltă a podiumului. 
Accidentîndu-se recent la an
trenamente, Mladen Kucev, 
campion european la Varșo
via, nu va putea lua parte la 
întreceri. El va fi înlocuit la 
cat. 60 kg. de Norair Nure- 
kian, în vîrstă de 22 de ani 
și eu performanța personală 
de 360 kg. Dimitar Dimitrov 
(19 ani, record personal 360 
kg) și Krasimir Ivanov (19 
ani, record personal 342,5 kg, 
campion la juniori 1969) can
didează la cat. 67,5 kg. Fostul 
campion mondial de juniori, 
Rilko Florov va evolua la 
cat. 75 kg, recordul său per-

în zilele de 7—8 mar- 
demonstrat forma bună

a-

La ce servește carnețelul 
pe care arbitrul oricărui 
meci de fotbal îl poartă 

întotdeauna asupra sa ? Bine
înțeles, la însemnarea nume- 

. lor sau numerelor acelor ju
cători care au avut o com
portare nesportivă, fiind de 

. aceea avertizați sau sancțio
nați. Ei bine, arbitrul englez 
VV. A. Cook și-a folosit car
nețelul pentru a însemna „com
portarea nesportivă" a unui... 
avion. In timp ce conducea 
partida dintre echipele Uxbrid
ge ji Edmonton, un mic avion 
monomotor 
ori la mică 
stadionului, 
pe jucători 
tori sa-și 
capetele și 
rupînd, tot 
tîtea ori, 
desfășurare 
ciului. _ _ .. _
Cook și-a scos a- 
tunci carnețelul unde a în
semnat numerele de înregis
trare ale avionului, ce au fost 
apoi comunicate poliției din 
Hillington. Polițiștii sînt acum

DUPĂ ,, MECIUL SECOLULUI", lN

a coborit de patru 
altitudine deasupra 

obligînd 
cit și 
aplece 
intre- 
de a- 

buna 
a me- 

Arbitrul

ații 
pe specta-

Clirls Greener (2,27 m) este cel 
mai înalt om clin Anglia. El are 
22 de ani și este selecționat In 
echipa de baschet a țării sale. 
Greener are insă o mare dificul
tate in privința îmbrăcămlnțll 
care l se face după comenzi spe
ciale. Nici nu e de mirare pentru 
un om care poartă ghete cu nu
mărul 65!!

Hillington. Polițiștii sînt 
în căutarea pilotului.
CITITORI PASIONAȚI 
Al PRESEI SPORTIVE

Cel mai pasionați 
«1 presei sportive 
ceze slnt... funcționarii

cititori 
fran-

însărcinați cu strtngerea impo
zitelor. El................................ ț
curent cu toate competițiile spor
tive profesioniste pentru a '" 
tea să fixeze impozitele ce 
buie reținute din premiile 
mite de sportivi !
PERFORMANȚE LA...
102 ANI !

Larry Lewis, unul din lo
cuitorii „veterani" al orașu
lui Los Angeles, continuă să 

alerge zilnic 8 km de la locuința 
iul pînă la hotelul St. Francis, in

trebuie să fie la
pu- 
tre- 
pri-

ciuda celor 102 ani ai săi. In 
fiecare an, la 25 iunie, ziua naș
terii sale, el obișnuiește să și... 
sprintere 100 de yarzi. Perfor
manța realizată anul trecut pe 
această distanță a fost de 17,3 s. 
„Un joc de copii" — a comen- 

. tat Lewis.
Secretul acestei vitalități 7 

LARRY LEWIS NU FUMEAZA, 
NU BEA ALCOOL ȘI ESTE VE
GETARIAN.

CURIOZITĂȚI

0 In hotelul „Hirta" din 
Ljubljana au fost pregătite 
special opt paturi pentru ju
cătorii a căror înălțime de
pășește 2,20 m. După cum se 
știe, la Ljubljana va avea loc 
campionatul mondial de bas
chet.

0 Nu demult, tînărul fran
cez Guy Noel a parcurs înot 
o distanță de 100 de km. Cu 
cîțlva ani în urmă lui Guy 
i-au paralizat ambele picioare,

in- 
a 

pu
l-a

.__  ... __ a
început în nota de superioritate 
a jucătoarei noastre, care a con
dus cu 5—1. Se părea că victo
ria nu-i mai poate scăpa, dar 
cîteva ratări ale ei, pe mingi u- 
șoare, ca și două tușuri ale Ilo- 
nel au modificat radical sco
rul în favoarea cehoslovacei : 
13—7... 16—10... 19—13. Maria nu a 
disperat, a luptat cu ardoare și 
a refăcut din handicap : 17—19... 
19—20. Cînd ne reapăruseră spe
ranțele, iată că după o suită de 
atacuri ale Vostovci. parate cu 
măiestrie de Alexandru, prima a 
pus un stop lmparabil, adjude- 
cîndu-și „runda".

Ultimul set al partidei a oferit 
o luptă extrem de ascuțită șt 
speranțele noastre au renăscut. 
Românca a deținut avantaj sub
stanțial : 3—0, 10—6, 16—11 1 Vos- 
tova atacase dezlănțuit, însă Ma
ria apărase strașnic. Se pare 
Insă că jocul comblnativ al ce-

dar, fiind un înotător pasio
nat, a continuat să practice 
acest sport. Noel a parcurs 
distanța inotlnd numai cu a- 
iutorul mîinilor 1

• Renumitul discobol polo
nez Edmund Piatkowski a a- 
nunțat că abandonează at
letismul. In vîrstă de 34 de 
ani, Piatkowski a participat 
la 3 Olimpiade (Roma, Tokio 
și Mexico), iar în 1959 a de
ținut recordul mondial cu per
formanța de 59,91 m.

• Anglia rămine, în conti
nuare, o mare putere in sportu
rile nautice: in cele 1423 de 
cluburi și secții nautice acti
vează aproximativ două mi
lioane de oameni care prac
tică yachtingul, canotajul și 
schiul pe apă.

CERERILE ATLETILOR 
AMERICANI

O comisie specială
din reprezentanți 
ror organismelor 

ducere ale atletismului 
și un reprezentant al 
desemnat în persoana 
campion olimpic la ; 
ciocanului.

formată 
I ai tutu- 
■ de con- 

american 
atlețllor. 

i fostului 
aruncarea 

Harold Connolly, a 
studiat recent recomandările for
mulate de Asociația atleților a- 
merlcani internaționali. In 
derea întăririi ’egăturllar 
tre aceste organisme.

ve- 
din-

Atlețtl doresc, Îndeosebi, SA 
OBȚINĂ DREPTUL DE A PAR
TICIPA LA CONDUCEREA AT
LETISMULUI NAȚIONAL. SA 
A1BA REPREZENTANT! IN CO
MISIILE DE SELECȚIE ȘI UN 
DELEGAT LA TOATE REUNIU
NILE ATLETICE NAȚIONALE 
ȘI LA MECIURILE INTERNA
ȚIONALE. Stan Wright, preșe
dintele ~ ■ ■ ■ ■
tism al 
echipei 
S.U.A., 
sită o .... _. .
tru a se satisface ambele părți, 
întrebat In legătură cu atletis
mul profesionist, Harold Con
nolly și-a exprimat scepticis
mul : „Atletismul profesionist nu 
va reuși, a spus el, deoarece la 
profesioniști nu va exista acea 
spontaneitate constantă care a- 
nlmă pe amatori. Dar, este evi
dent, că se impune de urgență 
și o revizuire totală a statutu
lui atletului amator".

ATLETICE
MECIURILE
. Stan Wright, . 

Comitetului pentru atie- 
A.A.U., fost antrenor al 
naționale și olimpice a 
a declarat că va fi gă- 
formulă rezonabilă pen-

CARE LUPTA ,,COLOȘILOR" A FOST CU ADEVĂRAT IMPRESIONANTĂ

Fischer și a confirmat clasa
Meciul de șah al secolului s-a încheiat, in marea 

sală a Palatului sindicatelor din Belgrad luminile 
de neon sînt stinse, iar în locul zumzetului surd 

al miilor de spectatori care-o umpleau pînă îa refuz, 
nu se mai aude acum decît bîzîitul aspiratoarelor de 
praf. Armatele de lemn și-au reluat cuminți locul în 
cutiile lot, iar maeștrii șahului s-au risipit în cele patru 
colțuri ale lumii, spre alte 
albe și negre.

bătălii pe tabla cu pătrate

tr-adevăr, așa cum cititorii 
noștri au avut prilejul să 
constate, în partida a doua 
Larsen a jucat neașteptat <le 
slab deschiderea, dind prilejul 
lui Spasski să înregistreze o 
victorie prin K.O. în numai 
17 mutări, lucru rarisim în- 
t.r-o partidă de mari maeștri, 
în partida a treia, campio
nul mondial s-a „revanșat",

P entru nenumărații pa
sionați ai șahului de pe 
toate meridianele glo

bului, meciul nu s-a termi
nat însă. Cele patruzeci de 
partide ale lui, chintesență 
valorică actuală a milenaru
lui joc, abia își iau zborul, 
purtate de publicațiile de 
specialitate, spre nenumărate 
table de șah, unde ele vor 
fi rejucate, studiate, anali
zate, comentate, oferind pa- 
sionaților aceleași satisfacții 
ca în prima zi.

Răspunzînd așteptărilor ci
titorilor șahiști a! ziarului 
„Sportul", vom relua aci cî
teva din momentele cele mai 
importante ale marii întîl- 
niri, reînviind, cu ajutorul 
notației șahlste, acele parti
de sau situații din partide 
care 
mod

ne-au impresionat în 
deosebit

VV

două mese : Spasski—Larsen 
și Fischer—Petrosian. După 
cum se știe, marele maestru 
american a făcut un gest de

om începe, cum, desi
gur, toți așteaptă, cu 
duelul de la primele

mare sportivitate, cedînd lui 
Larsen onoarea de a întîlni 
la prima masă pe campionul 
lumii. Publicul iugoslav, cu- 
noscînd amorul propriu al 
lui Fischer, a apreciat la jus
ta valoare acest gest (care 
în fapt a salvat meciul) și 
l-a răsplătit cu aplauze fur
tunoase pe Bobby.

Inversarea locurilor la pri
mele două mese a creat o 
situație nouă și obligații mo
rale pentru Larsen, care sus
ținuse cu atîta dîrzenie drep
tul său de a juca la prima 
masă. în aceste condiții este 
lesne de înțeles că atenția 
majorității spectatorilor (și, 
ca să fim drepți, și a comen
tatorilor) s-a concentrat asu
pra desfășurării evenimente
lor la aceste prime două 
table, unde actualul și fostul 
campion mondial întîineau pe 
principalii pretendenți la 
titlu.

LUPTA „COLOȘILOR" A 
FOST ÎNTR-ADEVĂR IM
PRESIONANTĂ, deși, din 
cauza tensiunii nervoase, ea 
n-a satisfăcut pe deplin în 
meciul Spasski—Larsen. în-

nat complet adversarul, de- 
monstrînd o stăpînire multi
laterală a tuturor aspectelor 
jocului. în prima partidă, pe 
care am publicat-o, el a va
lorificat un avantaj de des
chidere minimal. în a doua, 
a obținut, de asemenea, un 
joc bun din deschidere, după 
care a respins cu desăvîrșită 
măiestrie încercările lui Pe
trosian de a rupe echilibrul. 
Iată cum s-a desfășurat a- 
ceastă partidă :

Tc8 33. Dd3 Tc4 ! 34. Ng2 Dc7 
35.Da3 Tc3 36. Da5 Tc5 37. Da3 
as 38. hl Cc4 39. Dd3 Cd6 40, Rh3 
Rg7 41. (Vezi diagrama. Aci par
tida s-a întrerupt și Petrosian a 
dat în pilc mutarea următoare. 
După părerea iul Fischer, cel 
mal bine ar fi fost acum 41. h5).

ALB : Petrosian

NEGRU : Fischer
Cc3
Cf3 

Nd 2
să

C5 3. g3 Ng< 
e6 6.0—0 Cge7 
d5 (Petrosian 
acționeze pe 
aceasta Fis- 

o contraac- 
9. a3

FISCHER

însă, de 
neașteptată, comițînd (intr-o 
poziție net superioară) o se
rie de greșeli care au cul
minat cu pierderea unei fi
guri, lucru, de asemenea, 
neobișnuit la acest nivel.

în comparație cu aceste 
„accidente", jocul lui Fischer 
împotriva lui Petrosian a fă
cut o
Calm, 
același 
pionul

o manieră cu totul

profundă impresie, 
concentrat, dar în 
timp degajat, cam- 

american și-a dom!-

1. C4 g6 2.
4. Ng2 Cc6 5. 
7. d3 0-0 8.
intenționează 
flancul damei ; la 
cher răspunde cu 
țiune clasică în centru).
b6 10. Tbl Nb7 11. b4 c : b4 12. 
a : b4 d : ci 13. d :c4 Tc8 ! (Pină 
aci varianta era cunoscută. Ul
tima mutare constituie o întărire 
importantă a jocului negru față 
de mutările Dc8 sau a5, după 
care, conform teoriei, albul ob
ținea un joc mal bun) 14. c5 i 7 
(O mutare cu două tăișuri. Pi
onul „c" pare puternic, dar se 
va dovedi pînă la urmă slab) 
14... h: c5 15. b: c5 Ca5! 16. Ca4 
Nc6 17. Dc2 Cb7 (Calul șl nebu
nul au schimbat locurile pentru 
a organiza atacul asupra pionu
lui c5) 18. Tfcl Dd7 19. Cel ! 7
Cd5 ! (Bineînțeles, nu 19... N : a47 
20. T : b7 I) 20. Cb2 Nb5 21. Ced3 
Nd4 (Pionul nu mal poate fi 
apărat) 22.Db3 C : c5 23. C : c5 
T : c5 24. T: c5 N :c5 25. Cd3
N; (13 26. D: d3 Td 8 27. N13 Dc7 
(Acum Fischer realizează avanta
jul material cu o tehnică exce
lentă) 2S.Ng5 Te7 29. N : e7 D : e7 
30. Dd4 e5 31. Dc4 Cb6 32. Dc2

43.41. Tdl Ce8 42. Dd7 D : d7
T : d7 Cf6 (După partidă Fis
cher s-a exprimat că mai precis 
ar fi fost Cc7) 44. Tal Cg4- 
45. Rgl Tel 4- 46. Nfl Tal 47. e4 ! 
a4 48. Rg2 Ta2 (Fischer a calcu
lat exact consecințele acestei 
mutări) 49. T : f7+ (Poate era 
mai bine 49. Rgl, deoarece 49... 
T:f2 7 50. Nh3 Tf3 51. Rg2 Tf2 + 
52. Rgl duce la remiză) dar după 
49... C : f2 50. Nc4 Ch3+ 51. Rhl 
Tf2 52. Ne6! a3I 53.N :h3 a2 
54. Rgi Tb2 55. Nfl (și acum ne- 
" ’ are la dispoziție mutarea 

g5 ! care cîștlgă) 49... R : f7 
Nc4+ Re7 51. n :a2
Cf6 53. He3 Rdfi 54.

Nbl Cc5 56. f5 Ca6
58. 1 :gs h : g6 59.

g : h5 Re6 61.
a2 63. N : g2 C : a2-|- 64. Rb3 
65. Rc3 Cc6 66. Rc4 Cd4 șt

grai
55...
50.
Rf3
55.
CM
GO.
Rc3
Cb4
Albul a cedat.

Rejucînd această admirabilă 
partidă, ne gîndJm ce interesant 
ar
Și

a3 
f4
57. 

h5 g
Rd2 Rf6

53. 
Cd7 

g< 
: h5

62.

fi fost meciul dintre Fischer 
Spasski...

S. SAMARIAN

iiparuJf L £. informația*, >t>, Mrezolanu ai. 83-M, București

Maria ALEXANDRU
scorul la egalitate : 16—16. Ale
xandru a mai condus o singură 
dată (17—16), apoi adversara ei 
s-a impus : 19—17, 19—18, 20—18 
(printr-un tuși și 20—19. A urmat 
un schimb de mingi șl Vostova 
a tras puternic, iar Marla a res
pins afară, pierzlnd astfel pe

Moscova
să găzduiască

MOSCOVA 8 (Agef'pres). — 
în cadrul unei conferințe de 
presă,.care a avut loc la Mos
cova, privind candidatura ca
pitalei sovietice de a găzdui 
Jocurile Olimpice de vară din 
anul 1976, președintele Comi
tetului executiv 'al Sovietului 
orășenesc Moscova, Vladimir 
Promîslov a declarat:

..MOSCOVA ESTE GATA 
SĂ ORGANIZEZE ACEASTĂ 
MARE COMPETIȚIE. Noidis-

linia de sosire șl fiind nevoită 
să se mulțumească cu medalia de 
bronz, acordată locurilor 3—4. 
Publicul a aplaudat pe cele două 
sportive, pentru frumoasa de- . 
monstrație oferită, pentru tena
citatea exemplară. Meritele prin
cipale revin, desigur, cîștlgătoa- 
rel, dar după cum rezultă și din 
evoluția scorului. Măriei 1 se cu
vin deopotrivă laude, fiindcă șl 
ea a trecut la un pas de vic
torie. Interesant de subliniat că
— de la cucerirea titlului, acum 
doi ani la Lyon (clnd avea 14 ani)
— Ilona Vostova n-a mal reușit, 
după părerea specialiștilor, o e- 
voluție asemănătoare.

★
In fața unul cuplu valoros șl 

mal omogen, format de campioa
nele mondiale Rudnova și Grin
berg, perechea noastră Maria A- 
lexandru — Carmen Crișan (cu 
prima jucătoare evident marcată 
de înfrlngerea la limită de la 
simplu șl cu cea de a doua de
parte de o formă acceptabilă) nu 
a putut face față ofensivei adver
sarelor.

REZULTATE TEHNICE : 
mlfinale, simplu băieți : 
(Iugoslavia) — 
dia) 3—2 (—19,

se-
Korpa 

Johansson (Sue- 
uia; s—z (—ir, 15, —16, 16, 13). 
Alser (Suedia) — Bengtsson (Sue
dia) 3—0 (12, 16, 17) : simplu
fete : Rudnova (U.R.S.S.) — Po- 
gosova (U.R.S.S.) 3—2 (13, —13,
20, —15, 18), Vostova — Alexan
dru 3—2 (—18, 11, —17, 19. 19) : 
dublu băieți : Alser, Johansson 
(Suedia) — Klanpar, Jonier (Un
garia) 3—2 (9, —19, 19, —10, 14), 
Surbek, Stipanclci (Iugoslavia) — 
Amelin, Gomoskov (U.R.S.S.) 3—l 
(—19, 19, 11, 14) ; dublu 
Rudnova, Grinberg — Alexandru, 
Crișan 3—0 (13, 15, 12), Simon, 
SchSller (R.F.G.) — Kalinska, No- 
woryta (Polonia) 3—0 (16, 10, 17): 
dublu mixt : Rudnova, Gomoskov 
(U.R.S.S.) — Wright, Neale 3—1 
(19, —18, 13, 18), Pogosova, Sarko- 
jan — Grinberg, Amelin 3—1 
(10, —19, 20, 19).

FINALELE
Simplu băieți : HANS 

(Suedia) — Istvan Korpa 
slavia) 3—0 (19, 18, 9) ; 
fete : ZOIA RUDNOVA (U.R.S.S.) 
— Ilona Vostova (Cehoslovacia) 
3—2 (—15, 11, —11, 5. 17) ; dublu 
fete : ZOIA RUDNOVA, SVETLA
NA GRINBERG (U.R.S.S.) —
Agnes Simon, Diana SchSller 
(R. F. a Germaniei) 3—1 (15, '13, 
—18, 17); dublu băieți: SURBEK. 
STIPANCICI (Iugoslavia) — Alser, 
Johansson (Suedia) 3—2 (16. —17, 
—9, 19, 13) ; dublu mixt : RUD
NOVA, GOMOSKOV (U.R.S.S.) — 
Pogosova, Sarkojan (U.R.S.S.) 3—0 
(18, 12. 15).

este oala 
i. o.

fete :

ALSER 
(lugo- 

slmplu

din 1976
punem 
sportive, 
tivi și turiști și de organiza
tori competenți și calificați*. 
Au mai luat cuvîntul Kon
stantin. Andrianov, președin
tele Comitetului Olimpic al 
U.R.S.S., vicepreședinte al 
Comitetului olimpic interna
țional (C.I.O.), Viktor Boicen- 
ko, director general al orga
nizației „Inturist", și alte per
sonalități.

de splendide baze 
hoteluri pentru spor-

Fotbaliștii marocani învinși cu 5-1!
FINALELOR C.C.E.

5

• DATELE DE DESFĂȘURARE 
CUPELOR

ALE Șl CUPA

• Pregătindu-se pentru tur
neul final al campionatului 
mondial, echipa Marocului a 
susținut un meci de verifi
care la St. Etienne, în com
pania formației cu același 
nume. Surprinzător, victoria

® In cadrul unei ședințe, care 
europeană de fotbal (U1E.F.A.) 
ediții a „Cupei campionilor europeni", 
desfășoare miercuri 2 iunie. Finala „Cupei cupelor' 
1971, este programată pentru data de miercuri 19 mai.

• într-un meci restanță 
din cadrul campionatului en
glez : Nottingham—Coventry 
City 1—5.

• Antrenorul echipai de 
fotbal a Angliei, Alf Rariisey, 
a introdus în lotul pentru

TELEX • TELEX
Turneul internațional masculin de 
șah de la Sarajevo s-a încheiat 
cu victoria maeștrilor Iugoslavi 
Liubojevlcl și parma, care au 
totalizat cite 10 puncte din 15 po
sibile. Pe locurile următoare s-au 
clasat Antoșln (U.R.S.S.), Trlngov 
(Bulgaria) — 9V3 puncte, Benkd 
(S.U.A ), pianinei (Iugoslavia) — 
8*/a puncte, Kurajlța (Iugoslavia) 
— 8 puncte etc.

■
Cea de-a treia ediție a campiona
tului feminin de baschet al Africii 
s-a încheiat la Lome (Togo) 
cu victoria echipei Madagascaru
lui, care în finală a Întrecut cu 
scorul de 44—36 (21—16) selecțio
nata Republicii Arabe Unite.■

La Sao Paulo, in cadrul 
pel Davis"
selecționata de tenis a 
ziliel a învins cu scorul
3— 2 echipa statului Chile 
s-a calificat pentru turul ur
mător al competiției.

In partida decisivă, Thomas 
Koch a dispus cu 6—1, 6—3.
4— 6, 4-6. 8-6 de Jalme Filiol.

,,Cu-
(zona americană), 

Bra- 
de 

! Șl

Cunoscutul săritor de schlurue, 
campionul cehoslovac Jlrl Baska 
a stabilit un nou record al tram
bulinei de la Oberwiesenthal. 
Raska s-a clasat pe primul loc, 
cea mal bună săritură a sa măsu- 
rînd 85 m. Pe locul secund, s-a 
situat compatriotul său Hdhnel, 
iar locul trei a fost ocupat de 
Willomltzer (R.D. Germană).

Cea de-a doua etapă a competi
ției cicliste Internaționale „Săptă- 
mîna Catalaniei", desfășurată pe 
distanța Igualda — Andorra, a 
revenit italianului Italo Zilloli cro
nometrat pe 1G9 km cu timpul de 
4 h 42:42,0.

în clasamentul general indivi
dual conduce Zilloli

In proba de simplu bărbați din 
cadrul turneului internațional de 
tenis de la Nisa, jucătorul francez 
N’Godrella a dispus cu 6—2, 6—4 
de cehoslovacul Kudelka, spa
niolul Munoz l-a învins cu 6—1, 
3—6, 8—3 pe maghiarul Varga, iar 
PROISY (FRANȚA) L-A INTRE-

revenit formației francezea
cu- 5—1 (3—0) ! Gazdele au 
condus cu 5—0 prin puncte
le marcate de Keita (2), Pa- 
rizon, Larque și Samardzici. 
Pentru învinși a înscris 
Chazouani.
a avut loc Ia Berna, Uniunea 
a stabilit ca finala viitoarei 

' , cea din 1971, să se 
■Cupei cupelor11 ediția

campionatul mondial un nou 
jucător. Este vorba de fun
dașul Paul Madeley, care ac
tivează la formația Leeds. 
Acesta îl înlocuiește pe Paul 
Reaney, care și-a fracturat 
piciorul intr-un joc de cam
pionat.

♦ TELEX » TELEX
CUT CU 7—5, 8—4 PE SEVER 
DRON (ROMANIA).

Campionul european de box la 
cat. semimljlocie, austriacul Or- 
solics, tșj va pune joi la Viena 
titlul în joc în fața Italianului 
Carmelo Bossi. De remarcat că 
boxerul austriac este antrenat de 
maghiarul Adler, ajutat de fostul 
campion olimpic Laszlo Papp.

ajutat de fostul

Cu prilejul unul 
care a avut loc la Tașkent, A. 
Bondarduk a cîștigat proba de 
aruncarea ciocanului cu perfor
manța de 72,48 m.

concurs atletic 
A.

In cadrul concursului Internațio
nal de schi, probe nordice, de la 
Klruna (Suedia), proba de 30- km 
a revenit finlandezului Tafpale. 
cronometrat In lh 53:17,0.

Competiția ciclistă internaționali 
„Trofeul orașului Virton”, desfă
șurată contracronometru pe dis
tanța de 1 000 m, a revenit belgia
nului Eddy Merckx cronometrat 
în ' ' "1:47,40.

In cursul unei Încercări a 
noului model Porsche ‘W’— 
600 cv., care a avut loc pe 
pista din Wolfsburg, automo
bilistul vest-german K u r t 
Ahrens s-a răsturnat In timp 
ce mașina rula cu o viteză de 
250 km la oră. Ahrens a fost 
grav accidentat, fiind 
la spital.

internat

Concursul de schi alpin 
drul Jocurilor Mondiale 
sitare de iarnă a continuat la 
Pyhatunturl cu desfășurarea pro
bei masculine de slalom special, 
victoria a revenit sportivului 
vest-german Christian Neureuther 
urmat de americanul Erie Poulsen 
Șl de francezul Serge Ramus. 
.Schiorul român Nicolae Crețoi a 
ocunat locul 35.

La combinată alpină, pe pri
mul loc s-a clasat americanul 
Eric Poulsen, NICOLAF. CRE- 
TOI S-A SITUAT PE LOCUL 
14.

din ca- 
Univer- 

t la


