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Campionatele mondiale de aeromodele (indoor)

mania

începe marele zbor al celor
mai mici avioane din lume

SLĂNIC PRAHOVA, 9 (prin te
lefon de la trimisul nostru). Azi, 
în mina Slănic, la orizontul I, 
vor decola într-o întrecere de 
anvergură cele mal mici avioane 
din lume (categoria... sub un 
gram). Aparatele-libelule iau star
tul în cadrul celei de a V-a ediții 
a campionatelor mondiale de 
aeromodele de cameră, clasa F 1D.

După deschiderea festivă ce se 
va oficia în splendidul palat săpat 
Sn sare la 122 m adîncime, com
petitorii vor debuta în prima din 
cele 6 lansări oficiale ale con
cursului. întrecerea începe la ora 
14,30 șl va reuni sportivi aero- 
modellști de renume de pe conti
nentul nostru și al Americll. Un 
pronostic asupra cuceririi viitoa
relor titluri mondiale puse în joc 
este, desigur, hazardat. In mode- 
Usm, mal mult poate decît în alte 
sporturi, concură la obținerea 
performanțelor nenumărațl fac
tori. Mulțl dintre ei imprevizibili 
— să nu uităm că un aparat de 
acest fel cîntărește mal puțin 
decît o jumătate <je coală de hîr-

tie — cum ar fi temuții curenți 
aerieni care pot stîrni adevărate 
furtuni în micul univers al aero- 
modelelor. Firește, frumoasa 
„sală" de la salina Slănic nu are 
asemenea... dușmani, dar o lan
sare mai bruscă, o mișcare mal 
vioaie a corpului, un inofensiv 
strănut, pot provoca grave acci
dente sensibilelor aparate !

La viitoarea evoluție a compe
titorilor, pronosticurile dau ca 
favoriți pe aeromodeliștii din 
S.U.A. ciștigătoril ultimei ediții a 
mondialelor. Formații redutabile 
sînt și cele ale mlcromodellștiior 
din Cehoslovacia, R.F. a Germa
niei, Italia. Iugoslavia și Polonia.

Din două motive am lăsat la 
urmă lotul nostru reprezentativ : 
în primul find, fiindcă sportivii 
români participă pentru prima 
oară la o asemenea mare compe
tiție, apoi pentru că (paradoxal) 
rezultatele „interne" spun totuși 
că avem sportivi talentați, valo- 
ioșl.

Vasile TOFAN

CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Primii oaspeți
la „internaționalele"

de sărituri
(prin telefon, de 

nostru). — De 
de o săptămînă 

bazinul acoperit din localita
te este luat aproape în de
plină stăpînire de săritorii de 
la trambulină, 
trenează zilnic 
nele de 1 și 3 
campionatelor 
ale României 
pentru sîmbătă și duminică. 
Ne-au impresionat în mod 
deosebit I. Ganea. C. Nedel- 
cu, Melania Decuseară și 
Ildico Csiki, pe care se și 
bazează, de altfel, antrenorii 
noștri la aceste întreceri.

De miercuri sportivii ro
mâni au avut ca parteneri

Xx.

CLUJ, 9 
la trimisul 
mai bine

care se an- 
la trambuli

na în vederea 
internaționale 

programate

la antrenament pe săritorii 
austrieci și vest-germani. Lo
tul primilor este alcătuit din 
tot ce are Austria mai bun 
la această oră : Armin Lind, 
multiplu campion național, 
Iosef Kien, fost campion Ia 
juniori și actualmente „vice" 
la seniori și Rudolf Kruspel, 
campion de juniori. R. F. a 
Germaniei va fi reprezenta
tă de campionii de juniori 
Jurgen Fischer și Ursei We
ber, precum și de un alt ta
lentat junior Bernd Harren.

Cu mult interes este aștep
tată sosirea săritorilor din 
U.R.S.S., R. D. Germană și 
Polonia, țări in care această 
ramură a natației a obținut 
mari performanțe pe plan in
ternațional.

D. STANCULESCU
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Vineri 10 aprilie 1970

ce Înseamnă

I
1» FAIR* ?

ntrebarea din titlu poate să aibă 
un iz de „trouvaile" gazetăresc. 
Poate... Fiindcă, în fond, cine nu 
știe sau chiar dacă nu știe exact, 
cu erudiția unui fin cunoscător 
al subtilităților limbii lui Shakes

peare sau Shaw, cine nu înțelege totuși 
ce se vrea a se spune prin „fair". Ter
menul are o largă circulație în sport 
și nu numai în sport. Relațiile dintre 
oameni, dintre parteneri de afaceri, 
dintre specialiștii în diferite domenii 
poartă — din păcate nu întotdeauna 
— amprenta acestui „fair". Există chiar 
și o „lady" cu acest adjectiv ce ono
rează, atașat pe o îneîntătoare parti-

I;
Iturâ muzicala... 

în aeneral. o
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IN PRIMA ETAPĂ A „CUPEI F.R. CICLISM

etapei.
Foto: V. BAGEAC

Primul viraj... ln fruntea plu tonului (primul din dreapta), 
N. Ciumeti — câștigătorul

Melania Decuseară, pe 
care o avefi în ima- 
gine, este una dintre ; " 
favoritele concursului * - 
international de sări- " “ 

turi de la Cluj UI 
Foto : N. DRAGOȘ
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Turneu international 
de lupte la Brăila
Sîmbătă și duminică, sala sporturilor 

diiln Brăila vta găzdui nun interesant tur
neu internațional de lupte libere. Vor 
evoflua în orașuil de pe malul Dunării 
cei mail buinii luptători ia stilul libere 
dim R. F. a Germaniei, Ungaria și 
România.

INVITAȚIE LA CICLOCROS!
Duminică 12 aprilie va fi organiza

tă o nouă acțiune cicloturistică re
zervată pionierilor și școlarilor. Tra
seul : din fața stadionului Dinamo 
și pînă la pădurea Mogoșoaia. Ple
carea — in jurul orei 8.30. înscrierile 
se primesc Ia locul de start, cu o 
jumătate de oră înainte de ple
care.

în general, prin „fair" se înțelege — 
Ica să ne reîntoarcem la întrebarea 

noastră —: corect. Firește, termenul 
se amplifică prin variate atribuții, prin 

I speculații lingvistice sau, mai simplu, 
stilistice. Puritatea lui rămîne însă le
gată de corectitudine. O corectitudine 

Ice poate fi rece, acceptată cerebral, 
prin educație sau una ce pornește din 
impulsuri sufletești, spontane, ce con
feră gestului cavaleresc căldură și o 
mai mare simpatie. Nu ne îndoim însă 
că timida încercare de a explica ceea 

Ice se înțelege prin „fair" va nemulțumi 
erudiții, capabili să acopere spații mult I 
mai largi și (recunoaștem I) mult mai I 

I competent cu variații pe această temă.
lată motivul pentru care, mai simplu, I 
alegem un exemplu proospăt, elocvent I 

Iprin natura sa. Bineînțeles din lumea 
sportului, aci unde „fair" se folosește 
des, atît de des îneît dincolo de aria 

I stadioanelor și a competițiilor a ajuns
să se sțșună frecvent în ioc de „fair" 
— sportiv.

ISe disputa, în sala Floreasca, prima 
manșă a sferturilor de finală din „Cupa c..._ _ :« i_ L__ u_ i___

I

Trimisul nostru special, Gheorghe NICOLAESCU, ne relatează

ECOURI DUPĂ JOCUL
ROMÂN IA-R.F. a GERMANIEI
• Schnellinger: „Dumitrache mi-a dat 

multă bătaie de cap"

® Căpitanul echipei noastre, Mircea

Lucescu, gindește sănătos

I
I
I
I

I
I

I
I
i
i

„MOTIVATE11
Aflînd că în decurs de 

trei luni antenorii lotului 
național de baschet femi
nin (prof. Gr. Costescu și 
prof. I. Nicolau) au înre
gistrat 120 de absențe ale 
celor 14 eleve ale lor 
joritatea motivate 
certificate medicale 
atestă incapacitatea 
efort a respectivelor 
tive), rămîi uimit și de- 
plîngi fragilitatea celor 
care ne vor reprezenta în 
acest sezon în întâlnirile 
internaționale, printre care 
și cele din cadrul cam
pionatului european. Deci 
120 de absențe, motivate 
este drept, dar care au 
afectat evident pregătirile 
lotului. în acest sens, este 
suficient să precizăm că 
la nici unul din cele 37 
de zile de antrenament 
nu au fost prezente toate 
componentele selecționa
tei, fiind chiar zile în care 
în sala Floreasca sau în 
alte săli care au găzduit 
pregătirile, s-au prezentat 
doar 7—8 jucătoare apte 
pentru antrenament.

Firește, situația este în
grijorătoare, dar aparent 
scuzabilă prin faptul că 
absențele sînt motivate. 
Spunem aparent, deoare
ce ne îndoim de sincerita
tea motivărilor. Iar mo
tivul neîncrederii noastre 
este justificat de evoluția 
„motivatelor11 în meciuri
le din campionatul națio
nal chiar după două sau 
trei zile de la absența la 
antrenamentul lotului (așa 
s-a petrecut, de pildă, cu 
Floarea Trandafir, Ileana 
Ghiță, Ana Popov, Ecate- 
rina Savu ș.a.). Și, atunci, 
nu este firesc să gîndești 
că respectivele motivări 
sînt, de fapt, doar pre
texte pentru a absenta de 
la antrenamentele echi
pei naționale ? Și, în aces
te condiții, nu este nor
mal să te îndoiești de 
convingerea participării la 
antrenamente, de dragos
tea pe care ar trebui să 
o aibă baschetbalistele 
noastre fruntașe pentru 
sportul pe care-1 practi
că și, în ultimă instanță, 
de eficacitatea pregătiri
lor ?

Mai sînt necesare co
mentarii ?

(ma- 
prin 
care 

de 
spor-

d. st.

51 de rutieri din București, 
Ploiești, Cluj, Brașov, Tg. 
Mureș și Constanța s-au pre
zentat ieri după amiază la 
startul primei etape a „Cupei 
F. R. Ciclism11. Vremea fru
moasă, traseul fără dificul
tăți și kilometrajul redus al 
etapei, de debut (90 km) au 
permis majorității rutierilor 
să absolve cu brio disputa 
desfășurată pe șoseaua Bucu
rești — Urzice.ni. Pe prima 
parte, plutonul — ajutat evi
dent de vîntul din. spate — 
a rulat cu o medie de 50 km 
pe oră, astfel că orice tenta
tivă a fost exclusă. Pe par
tea a doua a întrecerii — 
spre București — media a 
scăzut evident. O busculadă 
îi obligă pe Ajoghin, Tomes- 
cu, C. Popescu și Puterity să 
facă cunoștință cu duritatea 
șoselei. La km 64 se produce 
prima (și singura) acțiune 
serioasă a etapei. Fug din 
grupul masiv Cosma, Cernea, 
Suditu, Beșleagă și Ciobanu, 
apoi Selejan și A. Suciu. Ei 
sînt ajunși după aproape 20

km de vînătoare de plutonul 
condus de Nicolae Ciumeti. 
La sprintul final se anga
jează un grup numeros. Cînd 
mai erau doar 50 m pînă la 
linia de sosire, are loc o 
nouă busculadă : Burlacu,
Ciobanu, Selejan și Tomescu 
sînt astfel excluși de la ulti
ma bătălie.

Iată clasamentul: 1. N.
CIUMETI (DINAMO) 2h09:ll; 
2. V. Teodor (Dinamo); 3. C. 
Grigore (Dinamo); 4. N. Da
vid (Mureșul Tg. M.) ; 5. Șt 
Ene (Steaua); 6. G. Negoes- 
cu (Steaua); 7. A. Suciu 
(Steaua); 8. S. Suditu (Stea
ua) ; 9. Alex. Sofronie (Di
namo) ; 10. I. Ajoghin (Di
namo) — același timp.

Astăzi, etapa a Il-a a 
niorilor și prima etapă a 
niorilor mari se dispută 
pe șoseaua București — 
ziceni (start ora 15, km 
deoarece șoseaua Buftea 
foarte aglomerată.

Joi 7 aprilie, orele 8 ale 
dimineții... După o noapte 
de binemeritată odihnă, 
tricolorii au coborît, proas
peți, surâzători, în holul 
hotelului Eiss, care ne-a 
găzduit cu ospitalitate timp 
de trei zile; de la sosirea 
noastră aici, aceasta este 
prima dimineață intr-ade
văr liniștită, senină, atît la 
propriu cît și la figurat, bă
ieții lui Angelo Niculescu și 
Emeric Vogi privind bucu
roși, optimiști, prin feres-

trele largi spre soarele ce 
se înalță — în fine — 
triumfător dinspre dealu
rile pitorescului land Wiir- 
temberg—Baden.

TTn nou
— înaintea 
dial ’70“ — 
mod . fericit 
echipă română, care, acum, 
poate să se angajeze și mai 
curajos în temerara „cam
panie mexicană11, ce se a- 
propie cu pași uriași.

Intr-adevăr, un'meci nul,

test — dificil 
lui „El Mun- 
s-a încheiat în 
pentru tânăra

realizat. în deplasare, în 
compania fotbaliștilor vest- 
germani nu-i la ‘ ' 
oricui, întrucît: 
elevii lui Schon 
la ora actuală, 
pioni mondiali ; secundo 
— echipa aliniată pentru 
meciul cu România a cu
prins nu mai puțin de 6 
jucători care, în 1966, au 
disputat finala cu Anglia. 
Aceștia sînt Hottges, Bec
kenbauer, Schnellinger, 
Weber, Haller și Overath ; 
tertio — egala formației 
noastre în partida 
miercuri n-a pierdut 
multă vreme puncte 
propriul teren.

Ziarele proaspete, 
care le răsfoim pînă

îndemîna 
primo — 
sînt încă, 
vicecam-

de 
de 
pe

pe 
la

i

Campionilor Europeni" la handbal mas
culin. Față-n față : Steaua București și 
Honved Budapesta. Pentru bucureșteni 
fiecare minut era prețios. Fiecare ac
țiune însemna un gol în plus, un avan
taj deci mai consistent pentru a putea 
rezista în meciul retur, pentru a se ca
lifica în semifinale. Tribunele cereau 
insistent goluri, cît mai multe goluri, 
în acest moment de cumpănă — în 
repriza secundă, deci sub presiunea 
inexorabilă a cronometrului — un 
handbalist maghiar s-a accidentat, cînd 
echipa română era în atac. Cu fața 
cri«pată de durere, sărind într-un pi
cior, de parcă mima un imaginar „șo
tron", el s-a îndreptat spre banca re
zervelor, oferind un spațiu de timp su
ficient pentru ca Steaua să accelereze 
ritmul și, beneficiind de un avantaj 

să înscrie unul din golurile
I
I numeric, să înscrie unul din golurile 

cerute cu vehementă de public. Echipa 
română a î-j-'—

Ișcțnso „fair". Așa 
baliștii bucureșteni 
tușă, refuzînd să ,_____ _ ___

I ostentativ mingea de podium, pînă cînd 
formația oaspe a efectuat schimbarea.

Dnklki.l efnnnlnr»

română a înțeles însă să-și dispute 
Așa că unul din hand- 

i s-a așezat lîngă 
tușă, refuzînd să joace. El a bătut

Publicul, lntr-un gest spontan, cava
leresc, a uitat setea de goluri și aIleresc, a uitat setea de goluri și a 
aplaudat. Au aplaudat, sincer emoțio-
nați, și jucătorii budapestani. Aplau- 

Idăm și noi acum, poate tardiv, sub
liniind acest gest, care explică, cum 
n-ar putea-o face nici cel mai compe
tent lingvist, ce înseamnă „fair"...

Călin ANTONESCUI
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In fotografie campionul mondial 
Gh. Beicranu

(Continuare în pag. a 3-a) L

11,5)

Simbătă după-amiază, de 
ora 16, la sala Giulești, marele 
cuplaj al luptelor greco-romane: 
STEAUA — DINAMO și META
LUL — RAPID. Toți Virtuozii a- 
cestui sport — pe saltele.

Atac la poarta lui Răducanu. 
Miiller și Vogts contra lui 

Dinu.

(Citiți amănunte în pag. a 2-a). Telefoto : A.P.-Agerpres
Campionatul de hochei pe gheață

GHIȚESCU LA
DE ȘAH ÎN

Aseară a plecat la Rovinj 
(Iugoslavia) marele maestru 
internațional Teodor Ghi- 
țescu, invitat să participe la 
„Turneul păcii11. Pe tabela 
concursului figurează nume 
sonore ale șahului mondial : 
marii maeștri Petrosian,

UN MARE TURNEU
IUGOSLAVIA
Smîslov, Korcinoi, Uhlmann, 
Gligorici, Ivkov, Parma, 
maeștrii internaționali : To
ran, Minici, Kurajica, Maro- 
vici, Bertok ș.a. Competiția 
începe la 12 aprilie. (Ar fi 
posibilă și participarea lui 
Bobby Fischer).

în dezbaterea plenarei clubului „Dunărea"

ÎN CEL MAI ECHILIBRAT MECI,

Învins pe agronomiaDINAMO A
Ca de obicei, în desfășura

rea campionatului categoriei 
A la hochei pe gheață apro
pierea etapei cu jocuri de
cisive este semnalată prin 
programarea unei reuniuni, 
în general mai calmă, în 
care primele clasate înfrun-

PREZENTUL Șl VIITORUL SPORTULUI
DE PERFORMANTĂ GĂLĂȚEAN

tă formațiile situate pe ulti
mele locuri. Această reuniu
ne de tip „relax11 și-a găsit 
loc în program ieri, deoa
rece vineri este zi de pauză 
în disputa celor mai bune 
teamuri de hochei, iar sîm
bătă vom asista la confrun
tările hotăritoare.

Deci, etapă calmă, fără a- 
gitația provocată de surpri
ze (cu o singură excepție), 
fără ca arbitrii-secretari să 
trudească înscriind pe foile 
oficiale numeroase elimi
nări. în primul meci de joi, 
din cadrul campionatului ca
tegoriei A. Steaua a învins 
Tîrnava Odorhei după un 
joc cu aspect mai mult de 
antrenament lejer: 10—0
(1—0, 2—0, 7—0). După cum

se vede și din rezultatele ce
lor trei reprize, diferența de 
scor a avut un crescendo de
terminat de faptul că pe mă
sură ce întîlnirea se apropia 
de sfîrșit, hocheiștii de la 
Tîrnava pierdeau treptat din 
prospețimea fizică și ambi
ția cu care abordaseră par
tida. Au marcat G. Szabo (2), 
Bucur (2), Biro, Calamar, 
Varga, Ștefanov, Popescu și 
Corduban.

După-amiază, în prima în
tâlnire a cuplajului, I.P.G.G. 
a încercat să reziste și 
piardă la un scor cît

să 
mai

c. A.

(Continuare în pag, a
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TESTE RADIOFONICE?
N u mai este necesar să demon

strez interesul larg, manifestat 
de publicul amator de sport, 
pentru reportajele radiodifuzate 
ale manifestațiilor diverse și, în 
special, ale celor de fotbal.

Jn ultima vreme, redacția noastră a fost 
invadotâ de scrisori prin care ni se 
cere să intervenim, pe lîngă conduce
rea Radioteleviziunii române, pentru a 
o determina să decidă reluarea trans
misiilor duminicale de pe mai multe 
stadioane. Fără a mă pronunța acum 
în favoarea preferințelor unor ascultă
tori sau în cea a redacției sportive de 
la Radio, constat doar reflexul prompt 
si farr 
teresul 
produs.

Cel puțin pentru acest singur aspect, 
reportajele radiodifuzate trebuie să răs
pundă unor condiții calitative elemen
tare. In rîndurile de față nu-mi propun 
o analiză a emisiunilor sportive ale 
posturilor noastre de radio (de altfel, 
încercarea de a le discuta, făcută în 
coloanele noastre mai de mult chiar de 
către un colaborator al acestora, scri
itorul Mircea Radu lacoban, a produs, 
mai curînd, iritare decît luarea unor 
măsuri), ci doar punctarea unor lucruri 
îndeobște cunoscute, dar nerespectate, 
pornind de la cel mai recent reportaj 
(cel de la Stuttgart) datorat unui ru
tinat cronicar sportiv, Ion Ghițulescu. 
Transmisia efectuată de colegul nostru 
de pe stadionul Neckar a cuprins, de 
data aceasta, erorile și greșelile tipice 
care apar în asemenea relatări și toc
mai de aceea mă ocup acum de ea 
sperînd că cineva mă va crede totuși 
și poate chiar Ion Ghițulescu, ceea ce 
ar fi un însemnat succes deoarece el 
poate influența, în bine, grupul cola
boratorilor săi (ah, dacă s-ar mai îm
prospăta și îmbunătăți acest grup, cîți 
dintre noi ar deveni fericiți I). Prezența 
comentatorului de radio pe un teren 
sportiv, cu atît mai mult dacă acesta 
este undeva, peste hotare, trebuie să

•g pe care o măsură, atingînd in
ii publicului vizavi de fotbal, l-a

însemne, pentru ascultător, o perma
nentă și reală sursă de informare și — 
mai ales — o multiplă garanție : veri
dicitate, obiectivitate, observație de a- 
mănunt, capacitate de generalizare etc.

Ascultîndu-I miercuri ___
porterul Radiodifuziunii am rămas nu 
numai nedumerit, dar contrariat de 
relatările sale. De la început el a 
căutat să ne explice că meciul este 
doar un test, lăsîndu-ne să între
vedem temerea sa față de un posi
bil rezultat negativ de proporții pen
tru ai noștri (care n-avea să se pro
ducă, totuși). Apoi, chiar în primele 
15 minute, a făcut o serie de apre
cieri cu caracter general concluziv, dar 
s-a autoanihilat imediat informîndu-ne 
că este prematur să tragă concluzii... 
Atunci de ce a mai încercat s-o facă ? 
Pentru tactica echipei noastre de a nu 
ataca, despre neta superioritate a ad
versarului, care se vedea din însăși 
circulația mingii, nimic; nimic despre 
ceea ce credea comentatorul despre 
oportunitatea manierei de joc adoptată 
de români tocmai la un test, indife
rent că se aflau în deplasare, deoa
rece în Mexic, cu excepția gazdelor, 
toți vor juca afară, cum se spune. 
N-am aflat nici dacă sistemul de joc 
corespundea indicațiilor prealabile ale 
antrenorului. Am auzit foarte des 
mirarea reporterului față de maniera 
lui Răducanu de a respinge mingile, 
de a nu le reține, dar despre cauze 
(care puteau ține de lumina de pe 
stadion, de materialul din care era 
confecționată mingea, de unghiurile din 
care erau expediate șuturile, de tăria 
acestora, de posibila emoție a lui 
Răducanu) n-aveam să aflu nici pînă 
la sfîrșit nimic, căci la pauză reporte
rul nu l-a întrebat pe cel criticat de 
ce a procedat astfel. ’ Despre autorul 
golului egalizator aveam să mă în
doiesc pînă a doua zi la citirea presei 
deoarece ni s-a spus întîi că a fost 
Weber sau Haller, că era aglome-

seara pe re-

"X
rație, iar la reluare aflam, cu stupoare, 
că marcase Overath I Cel mai supă
rător mi s-a părut încercarea comen
tatorului de a ne convinge că se pro
duseseră controverse asupra autorului 
golului (de unde le putea cunoaște el 
în timpul transmisiei și ce-l interesau, 
din moment ce se afla acolo și putea 
să constate el însuși cine înscrisese ?) 
ca și observația, de un umor dubios, 
potrivit căreia Overath fusese .uns" 
drept marcator fiind căpitanul echi
pei I Alături de .gluma" care-l privea 
pe Răducanu, prezentat drept un oiped 
incapabil să se lase impresionat de ce
va, noua invitație la umor ne-a în
tristat. Dar necunoașterea sau dificul
tatea unor identificări rapide (absolut 
posibila) nu se cer a fi confundate 
cu lipsa de informare a comentatoru
lui. La reluarea jocului, după pauză, 
asistăm la o fază cu Maas, care fusese 
însă schimbat, ceea ce reporterul ne 
spune de-abia mai tîrziu. Grava 
s-au părut și alte greșeli, dintre i 
cea privindu-l pe Mocanu se 
a fi amintită. Ni se descrisese 
în care apărătorul român fusese 
la cap fără a mai putea relua pro
babil jocul, ca să aflăm, după cîtva 
timp, că șutul ce i se aplicase în cap 
îl lovise, de fapt, la ceea ce „popular 
numim șale". Nu se poate (I), mai ales 
cînd, nu cu mult înainte, ni se spusese 
că Haller suferise o contuzie gravă 
(o fractură de claviculă ?) după care 
jocul devine foarte dur spre mirarea 
mărturisită a reporterului : oare de 
ce ?

Am promis să nu fac aci și acum o 
analiză a emisiunilor sportive de la 
radio și mă voi ține de cuvînt. Dar 
ceva tot trebuie să spun și anume că 
astăzi, poate mai mult ca pînă acum, 
presei i se cere să găzduiască opinii 
și să aibă ea însăși, opinie. Or, în 
reportajul de miercuri seară n-am des
lușit nici idei și nici opinii ale autoru
lui său, iar în astfel de condiții măcar 
informația se cere a fi foarte exactă. 
Pentru că, dacă jocul a constituit doar 
un test, transmisia se cere a fi fost 
tratată cu toată seriozitatea.

mi 
care 
cere 
faza 
rănit

Emanuel VALERIU

SPORTIV INTERN
Primăvara a răbufnit în 

București ca totdeauna 
pe neașteptate. Oame

nii și-au scos nedumeriți par- 
desiele.incepind să se gîn- 
dească la naftalină și la con
cediile de odihnă. Totuși, în 
această ambianță cu soare de 
acum puternic și cu primele 
fețe bronzate în timpul par
tidelor de pescuit, se anunță 
derbyuri de... hochei.

Campionatul național își 
desfășoară prima manșă a re
turului șl chiar dacă Steaua 
este virtuală campioană, chiar 
dacă întrecerile grupei B ale 
campionatului mondial au 
umplut de fiere sufletele su
porterilor pucului și ai cro- 
sei, chiar dacă există acum 
tendința (după părerea noa
stră cu nimic justificată) de 
a trece acest sport în catego
ria cenușăreselor, hocheiul 
rămîne splendid prin el în
suși, își mărește audiența, iar 
viitorul capătă — în sfîrșit — 
întîiul său suport material: 
Palatul de iarnă de la „23 
August". Cînd în întreaga 
țară vor mai fi încă cinci 
și echipa noastră va retrogra
da din nou în grupa C, abia 
atunci diriguitorii șl practi- 
canții majori ai acestei disci
pline vor putea fi puși la stîl- 
pul infamiei...

Campionatul pasionează 
prin duelul aprig dintre Di
namo și Avîntul Miercurea 
Ciuc, la capătul căruia se va 
cunoaște a doua clasată. Și, 
bineînțeles, prin lupta pe 
care Tîrnava și I.P.G.G. o duc 
pentru evitarea ultimului loc.

Un adevărat regal la lupte 
greco-romane îl prilejuiește o 
etapă restantă. In București 
se dispută meciurile Steaua— 
Dinamo și Metalul — Rapid, 
reunindu-i pe toți marii mae
ștri ai crîncenelor îmbrăți
șări de pe saltea. Practic, 
partidele vor decide pe ocu
pantele primelor patru locuri 
la sfîrșitul jumătății campio
natului.

Disputa Steaua—Dinamo
deține, fără discuție, capul de 
afiș. După cum se știe, dina- 
moviștii au fost campioni 20 
de ani la rînd, stabilind un 
record probabil unic în isto
ria tuturor sporturilor. în al 
21-lea. Steaua le-a smuls co
roana și se pare că e dispusă 
s-o păstreze ferm pe frun
tea sa. Simpla lectură a nu
melor angajate în luptă : Ber- 
ceanu, Simian Popescu, Ba
ciu, Neguț, Martine seu, Ță- 
ranu, Popovici, ne scutește de 
comentarii suplimentare.

★
Campionatul de volei se 

desfășoară la noi după un sis
tem inedit, elogiat dar și cri
ticat vehement în același 
timp. Cînd despre un film 
auzi de la unii că e foarte

bun, iar de la alții că e mi
zerabil, înseamnă că filmul 
este interesant.

Cert e că, două etape înain
tea încheierii diviziei, la 
București se întâlnesc primele 
patru formații ale țării 
(Steaua — Rapid și Dinamo— 
Poli. Galați) care vor conti
nua dialogul lor fn cadrul 
turneului final. Și cum în a- 
cest turneu final se pleacă 
cu zestrea acumulată înainte, 
vă închipuiți ce miză se a- 
flă deasupra fileului acestor 
două partide care, din păcate, 
nu se desfășoară în cuplaj. Ar 
fi fost foarte interesant, chiar 
dacă reunirea jocurilor crea 
unele dificultăți de ordin fi
nanciar sau organizatoric.

★
amputată, la rugby 

Roșie se află in tur- 
Franța) furnizează

Etapa, 
(Grivița 
neu în 
două meciuri atractive, Steaua
— Știința Petroșani și Dinamo
— Agronomia Cluj, iar cea, 
întreagă, la baschet i 
putea produce nici un 
pe pămîntul prea bine 
torit al acestui sport, 
(poate) și din această 
în zonele mediocrității.

Valeriu CHIOSE

yj „Cupa primăverii'
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GATA 
DE DRUM

in dezbaterea plenarei Clubului „Dunărea"

Prezentul și viitorul sportului
în timpul ultimelor antrena

mente am întîlnit experimen
tatul echipaj Eugen Ionescu- 
Cristea — Petre Vezeanu, că
ruia i-am cerut cîteva „mărtu
risiri” privitoare la prima în- 
treoere automobilistică a anu
lui competițional 1970.

EUGEN IONESCU-CRISTEA: 
i,Raliul Sibiu este cel mai di
ficil raliu organizat pînă în 
.prezent în calendarul compe
tițional intern, datorită viteze
lor medii mari și a unui nu
măr ridicat de probe speciale 
cu o distanță mult mai mare. 
Cinci din cele șase probe de 
viteză în coastă se vor desfă
șura pe timp de noapte. Consi
der eronată includerea în tra
seul probei de la Pîriul Rece 
a porțiunii dintre bornele kilo
metrice 21 și 19, deoarece se 
desfășoară în localitate și cu
prinde numai linii drepte. Ra
liul este 
zultat, 
mare de 
start pe 
care, cu această ocazie, va pri
mi „botezul concursului". Gă
sesc binevenită includerea în 
Campionatul național de raliuri 
(1970) a numeroase probe spe
ciale și porțiuni de traseu co- 
rnune cu Raliul României (in
clus în acest an în calendarul 
internațional) și Raliul Dunării 
din campionatul european".

deschis oricărui re- 
datorită numărului 
concurenți prezenti la 
mașini Dacia 1100 S,

ÎNG. PETRE VEZEANU : 
„Rezultatele bune la tin raliu 
automobilistic se obțin printr-o 
judicioasă pregătire și prin 
șansă în timpul concursului. în 
acest sens, pentru acest raliu, 
am considerat ca strict, nece
sară o amănunțită recunoaștere 
a întregului traseu, precum și 
efectuarea de antrenamente 
„pe probele speciale" în con
dițiile în care acestea vor avea 
loc în concurs. La acest ..car
naval automobilistic de primă
vară” nu sînt excluse și unele 
surprize meteorologice, mai ales 
pe unele porțiuni din traseul 
probei speciale de la Pirîul 
Rece unde, cu ocazia antrena
mentului efectuat, am găsit 
gheață și zăpadă. Mașina pe 
care concuram, deși construită 
special pentru raliuri (compe
tiții sportive), a trebuit să su
fere o serie de completuri ; 
montarea centurilor de siguran
ță, a farurilor de ceață, a lăm
pii pentru citit harta, reostat 
de bord. Ca o deficiență, pen
tru un raliu de noapte, semna
lez capacitatea redusă a bate
riei și alegerea soluției de în
cărcare cu dinam, fapt ce im
pune limitarea utilizării proiec
toarelor".

George iriminoiu 
corespondent

de performantă gălătean
Continuînd, pe coordonate mult mai largi și în condițiile asigurării 

unei baze materiale optime, activitatea Clubului sportiv muncitoresc, 
actualul club gălățean Dunărea, a desfășurat in ultimii trei ani — de 
cind s-a stabilizat într-o nouă formă organizatorică — o muncă com
plexă, Urmărind desăvîrșirca măiestriei sportive a sute și sute de tineri. 
Profilindu-se ca unitate de performanță, clubul Dunărea dispune astăzi 
de o bază materială evaluată la aproximativ 30 
activează zi de zi, la 12 ramuri, 1 700 de sportivi, 
de 23 de cadre calificate de antrenori.

milioane lei, pe care 
îndrumați și pregătiți

Prilej de bilanț al activității 
trecute, dar și de aprecieri criti
ce asupra unor neajunsuri mani
festate în munca sportivilor șl a 
antrenorilor, recenta plenară a 
consiliului clubului — prin aria 
largă de probleme abordate de 
parttclpanții la discuții — a stabilit 
cadrul muncii viitoare, precizînd 
direcțiile principale ale activității 
viitoare. Firesc, atenția a fost În
dreptată, în primul rînd, spre cel 
27 de sportivi legitimați, dintre 
care anul trecut numai 19 și-au 
îndeplinit sau și-au depășit obiec
tivele de performanță ; apoi, spre 
creșterea și desăvîrșirea măiestriei 
sportive a celor mai mici compo
nent! ai clubului, copiii și juniorii, 
pentru care se manifestă o grijă 
deosebită.

Sînt cîteva sporturi în care Ga- 
lațiul are o recunoscută tradiție, 
și este meritul conducerii clubu
lui Dunărea că acestea se află pe 
primul plan al preocupărilor ei. 
Avem în vedere, mai întîi, boxul, 
despre care, nu o dată, s-a spus 
că, in orașul dunărean, bate pasul 
pe loc. Conslderindu-se că numai 
o temeinică șl competentă muncă

poate aduce un revi- 
acțlonat în consecin-

„NOUL VAL" ESTE PE CALE DE A SE SPARGE

programat

Sezonul de iar
nă a! copiilor și 
juniorilor mici se 
va Încheia practic 
în săptămina ur
mătoare, cînd este 
tradiționalul con

curs republican de primăvară 
dună care vom putea ana
liza posibilitățile tinerei ge
nerații de înotători la capă
tul unei lungi perioade de 
pregătire.

Prima evoluție (cu prilejul

ÎN „CRITERIIII 
PRIMĂVERII" 

JOCURIIE CONTINUĂ
în „Criteriul primăverii" 

rezervat jucătorilor fruntași 
au avut loc partide aprig 
disputate. Iată trei din cei 
patru semifinaliști care s-au 
calificat și rezultatele obținu
te : Sever Mureșan — Toma 
Ovics 7—9, 6—3, 6—0, Viorel 
Marcu — Iosif Kerekeș 6—1, 
2—6, 10—8. Cel de-al treilea 
jucător, Constantin Popovici, 
s-a calificat fără joc (adver
sarul său, Ion Santeiu, fiind 
bolnav). Al patrulea jucător 
va fi cunoscut după meciul 
Petre Mărmureanu — Gheor- 
ghe Boaghe, care — din cau
za timpului nefavorabil — 
a început tîrziu. Rezultate : 
simplu fete : Iudith Dibar — 
Mariana Simionescu 6—1, 
6—2, Mariana Ciogolea — 
Adriana Călin 6—1, 6—1, 
Elena Takacs — Elena Trifu 
2—6, 6—3, 6—3, Ecaterina
Roșianu — Anca Floreșteanu 
6—1, 6—3 și Felicia Bucur — 
Florica Butoi 6—2, 3—6, 6—3.

★
„Cupa municipiului Bucu

rești" pe echipe, pentru ju
niori și copii, a fost cîștiga- 
tă de formația Dinamo I (an
trenori M. Bădin și prof. A. 
Segărceanu) care a învins în 
finală Școala sportivă nr. 2 I 
cu scorul de 7—3. Din cele 
12 echipe care au luat parte 
la întreceri, tinerii dinamo- 
viști s-au clasat pe locul I 
fără nici o înfrîngere.

Pentru cîștigarea trofeului, 
puncte prețioase au adus ti
nerii Virginia Ruzici, Floren
ța Mihai, Mircea Breazu, Că
lin Ionescu, Mariana Simio
nescu, Ioana Bădin si Con
stantin Stănciulescu. în con
tinuare au loc jocurile indi
viduale pe categorii de vîrsfă

Theo MACARSCHi

„internaționalelor") a speran
țelor nu ne-a oferit prea 
multe motive de satisfacție, 
și acestea chiar dacă au mai 
existat, ele pot fi numărate 
pe degete... Cei mai mulți 
dintre reprezentanții noului 
val (ponderea o dețin tine
rii dinamoviști, aflați cu re
gularitate pînă în anul tre
cut printre protagoniști) au 
infirmat presupunerile că va 
urma o creștere a perfor
manțelor, manifestînd o în
grijorătoare stagnare, ba pe 
alocuri chiar și un regres e- 
vident (Anca Mihăescu, 
Adriana Pupăzan, surorile 
Ivescu. Liliana Dan).

Am intuit asemenea even
tualități, încă din lunile de 
iarnă, cînd aduceam în dis
cuție programul de antrena
mente instituit la piscina 
Floreasca, sau cazuri de sfi
dare a unor competiții cu 
caracter național, alăturate 
unor regulate absente în 
concursuri locale. întîmpl- 
nînd toate aceste semnale 
de alarmă cu zîmbetul pe 
buze si credința oarbă în 
progresul minim al cîtorva 
dintre elevii lor la cîte o 
probă, cei mai mulți dintre 
antrenori au rămas opti
miști, convinși de infailibi
litatea metodelor pe care le 
foloseau: „să așteptăm luna, 
aprilie..."

Ei bine, luna aprilie a so
sit și primul examen ne-a 
sugerat o comparație care 
ne va scuti de comentarii 
suplimentare. Am pus față 
în fată (în tabelul de mai 
jos) timpii realizați de re
prezentanții noștri și cei ai 
R.F. a Germaniei, în meciul 
bilateral desfășurat în 1968 
Ja București (la băieți am 
cîștigat întîlnirea) și perfor
mantele lor actuale (între pa
ranteze).

*

100 m liber (m) : Oprițes- 
cu 59,8 (56,9) — Raphelt
61,4 (55,8) ;

100 m spate (m) : Lupu

71,1 (64,6) — Lennarczik 71,3 
(65,2) ;

100 m bras (m) ; Tîmpu 
1:19,4 (1:20,2) _ Kusch 1:17,3 
(1:09,0), Manolescu 1:19,8 
(1:19,8) — Hildebrandt 1:19,8 
(1:10,3);

200 m bras (m) : Țîmpu 
2:57,5 (—) — Kusch 2:52,2
(2:31,9), Manolescu 2:58,2 
(2:49,3) — Hildebrandt 2:52,2 
(2:35,2) ;

100 m delfin (m) : Copcea- 
lău 68,2 (66,5) — Stabenow 
67,5 (62,4) ;

200 m delfin (m) : Copcea- 
lău 2:25,5 (2:26,4) — Stabe
now 2:25,9 (2:17,7);

200 m mixt (m) : Copcea- 
lău 2:30,2 (2:27,3) — Wie
demann 2:36,0 (2:22,0), Ma
nolescu 2:34,9 (2:28,5) —
Lennarczik 2:36,5 (2:20,3);

400 m mixt (m) : Copcea- 
lău 5:23,5 (5:15,5) — Wie
demann 5:36,2 (4:58,0), Sta
benow 5:44,0 (5:01,0) ;

100 m liber (f) : Sovago 
68,4 (69.8) — Romer 65,3
(63,6), Cehanzuc 69,5 (73,0) — 
Weber 67,8 (64,0) ;

400 m liber (f) : L. Radu 
5:19,8 (5:24,4) — Budenben- 
der 5:10,6 (4:53,5);

200 m bras (f) : Mihăescu 
2:59,4 (3:09,3) — Eister 3:01,1 
(2:48,0), A. Georgescu 3:03,4 
(2:58,6).

Cu singura excepție, a tî- 
nărului spatist Gh. Lupu, în 
rest, diferentele dintre pro
gresul sportivilor români și 
cel al foștilor noștri adver
sari sînt considerabile, iar în 
timp ce înotătorii vest-ger- 
mani selecționați de H. Plan- 
nert se impun cu prisosință 
pentru a fi selecționați în 
loturile naționale, „noul val" 
al înotului românesc este pe 
cale de a se sparge. Poate 
va reuși totuși cineva să ne 
dovedească contrariul ? .., 
Pînă atunci, însă, antrenorii 
echipelor naționale se află 
în cea mai grea dilemă, fiind 
nevoiți (pentru a cîta oară) 
să epuizeze sportivi consa- 
crati pentru a acoperi multe 
locuri vacante, (a.v.).

cu juniorii 
riment, s-a 
ță. Mai multe vizite în școli, din 
partea cărora s-a manifestat un 
sprijin deosebit, au avut ca rezul
tat selecționarea unui mare nu
măr de tineri dotați, dornici să 
apere mal departe tradițiile pugi- 
llstice ale Galațiulul. In urma 
unei meticuloase munci de in
struire și educație cu acești spor
tivi, „Dunărea1 dispune azi de 
echipe bune de juniori I și 
II (toate categoriile fiind, în 
general, „acoperite"), care par
ticipă cu regularitate la ac
tivitatea internă, iar uneori 
chiar și la confruntări in
ternaționale. Vasile Lehăduș, 
Sandu Ștefan, Adrian Guțu, 
George Crihană și Gh. Ronca au 
adus satisfacții iubitorilor dc box 
din oraș și există speranțe ca și 
în viitor cei ce își desfășoară ac
tivitatea la clubul Dunărea să în
registreze rezultate bune. Cu con
diția, însă, să fie asigurat echipe
lor un program competițional mal 
bogat, în care pot fi incluse, între 
altele, mai multe întîlniri cu ti
nerii boxeri brălieni.

Sînt destule motive să se apre
cieze că, nu peste mult timp, gim
nastica se va număra printre 
sporturile de elită ale Galațiului. 
Primul ar fi darea în folosință a 
unei săli destinate special gim
nasticii; iar al doilea, transfera
rea aici a antrenorului Marcel 
Duncan, inimos și pasionat teh
nician sportiv. Avem certitudinea 
că. deși pleacă de la o bază să
racă, antrenorul Duncan va reuși, 
cu colaborarea și sprijinul colegi
lor cu care lucrează în secție șl 
al conducerii clubului, să reali
zeze în cîțiva ani lucruri remar
cabile. în intenția sa se află 
crearea unui puternic centru de 
gimnastică, rival, pe plan valoric, 
al Liceului din Orașul Gh. Gheor- 

** - -............ va
al

ghiu-Dej. Reușița Galațiulul 
fi, în același timp, un succes 
gimnasticii noastre.

între sporturile cu tradiție 
află și luptele șl nătațla. Pe bună 
dreptate, de altfel. Numai că în 
aceste două ramuri sportive re
zultatele actuale nu sînt cele aș
teptate, pe măsura condițiilor 
create sportivilor din aceste sec
ții. O constantă lipsă de colabo
rare între antrenori a constituit, 
cel puțin pină acum, un impedi
ment fn activitatea natațtel gâlă- 
țene șl bine ar fi ca conducerea 
clubului să Intervină mat hotă-it 
in această direcție. Se speră eă 
experimentul început în toamna 
trecută — activități constante la 
bazin, eșalonate pe 4 ani, cu elevi 
din clasele I—IV — să dea roade 
bune, în sensul organizării unei 
baze de selecție corespunzătoare,

p

se

ȘCOLARII ÎȘI DESEMNEAZĂ CAMPIONII
0 La Sibiu au continuat în

trecerile în cadrul finalei diviziei 
școlare la volei. S-au înregistrat 
următoarele rezultate : Lie. N. 
Bălcescu Cluj — șc. sp. Buzău 
(m) 3—1, Lie. N. Bălcescu — 
Șc. sp. 1 Buc. (f) 1—3. Șc. sp. 
Brașov — Lie. 2 Rm. Vîlcea (I) 
3—0, Șc. sp. Bacău — Șc. sp. 2 
Buc. (f) 0—3, Lie. 2 Rm. Vîlcea 
— Șc. sp. 1 Buc. (m) 3—0.

CLUJ. Turneul final al campio
natului republican școlar de bas
chet s-a încheiat cu dubla vic
torie a echipelor Liceului 35 din

București. In ultima zi campioa
nele au obținut următoarele re
zultate : băieții 93—92 (37—56) cu 
Șc. sp. Pitești, iar fetele 80—44 
(41—14) cu Șc. sp. Cluj.

Iată și clasamentele finale, 
BĂIEȚI : 1. Lie. 35 — 10 p ; 2. 
Șc. sp. Tg. Mureș 8 p : 3. Șc. 
sp. Pitești 8 p ; 4. Șc. sp. Cluj 
8 p : 5. C.S.M. iași 6 p ; 6. Fa
ini C-ța. 5 p. FETE : LiC. 35 — 
10 p ; 2. Viitorul Dorohol 9 p ; 3. 
Șc. sp. Cluj 7 p : 4. Șc sp. S. 
Mare 7 p ; 5. Șc. sp. Brașov 7 p ; 
6. Șc. sp. Deva 5 p.

Paul RADVANI—coresp.

pentru acest sport care dispune 
de bune condiții de activitate. 
Nici la lupte situația nu este mul
țumitoare. chiar dacă există și 
rezultate bune.

Este mal mult ca sigur că des
pre scrima gâlâțeană se va vorbi 
din ce în ce mal mult în viitor. 
Pasiunea, competența și dăruirea 
cu care lucrează tinărul antrenor 
Mlrcea Alecu au făcut ca unii 
dintre membrii secției să se im
pună Convingător : Vlorel ștefă- 
nescu, victor Butuman, vlorel 
Grigoraș, Octavian Cravcenco. 
Acești tineri, ca șl Mana Nichl- 
forov sau Marghiolița Matei, care 
au confirmat deja în concursuri 
de mare anvergură (de caiac șl, 
respectiv, atletism), realele lor 
posibilități, constituie speranțele 
clubului Dunărea din Galați, uni
tate de performanță hotărîtă să 
contribuie în mod substanțial la 
afirmarea sportului nostru.

Constantin MACOVEI 
Telemac S1RIOPOL

în organizarea — irepro
șabilă — a clubului sportiv 
I.E.F.S., la sfîrșitul săptămî- 
nii trecute a avut loc un 
concurs-test în vederea fixă
rii lotului feminin de scrimă 
centru Universiadă. Con
cursul a fost dotat cu „Cupa 
primăverii",

Impunîndu-se printir-o e- 
volutîe constant valoroasă, 
reprezentanta clubului Uni
versitatea București, Maria 
Salai, a reușit să încheie în
trecerea pe primul loc, cu 7 
victorii, toate la același scor, 
4—1. Singura înfrîngere a 
avut-o în fata uneia 
favoritele concursului, 
ca Văduva (cu 4—3).

Locul 2 a fost 
bilit după un asalt 
baraj. Protagoniste 
Rodica Văduva (I.E.F.S.) și

dintre 
Rodi-

sta- 
de

Mihaela Ștefan (Viitorul). 
Surprinzător, reprezentanta 
Scolii sportive experimen
tale Viitorul a reușit să ter
mine în avantaj, la o sin
gură tușă, după o dispută 
de-a dreptul dramatică. ’<

în progres, Georgeta Orfa- h , 
nu, clasată pe locul 4 cu 5 
victorii. în orice caz mai ac
tivă decît Maria Voinea (lo
cul 5 cu 4 victorii), Elisabeta 
Doară (locul 6 cu 3 victorii) 
sau Mariana Ostafi (locul 7 
cu 3 victorii).

Inegală comportarea Lidiei 
Staicu (locul 8 — 2 victorii), 
care poate mai mult. în fine, 
exagerat de reținută evolu
ția Ruxandrei Niculcscu, 
care promitea în toamna tre
cută o ascensiune vertigi
noasă. Desigur, timpul nu 
este trecut!

Cupa Chimia la orientare turistică
Concursul Interjudcțean de 

orientare turistică-ștafctă (gr. 
I) pentru „Cupa Chimia", des
fășurat la Craiova, în pădurea 
Bucovăț, s-a soldat cu urmă
toarele rezultate : Masculin 
(20 825 m) : 1. Dacia-Bucureștl 
(N. Strolescu, Al. Achim, M.

Țicleanu) ; 2. I.P.G.G.-Bucu-
rești ; 3. Dumbrava Sibiu. Fe
minin (15 625 m) : 1. I.T.B.-
București (P. Chiurlea, A. Co- 
titosu, M. Abrudan) ; 2. Dacia- 
București ; 3. Politehnica-Ti-
mișoara. (coresp. voluntar GH. 
CREANGA)

PESTE BLOCAJ
Nevoia de vedete

Există în sport o noțiune 
care se mai întîlneste și în 
artele interpretative: ve
deta. Ca si în aceste arte, 
vedeta se manifestă, pe plan 
pur sportiv, prin virtuozita
te, prin strălucire. Există 
sportivi constant valoroși, 
dar care nu impresionează, 
decît, eventual după trece* 
rea timpului, așa cum există 
sportivi care se afirmă ca 
vedete de la început si ve
dete rămîn în ciuda unor In
constante. Ca și în domeniul 
amintit mai sus, vedeta spor
tivă are un rol remarcabil 
în relațiile cu publicul, pe 
care îl fascinează : așa cum 
mergem la un film pentru a 
vedea un mare actor, la fel 
mergem la un meci nu în
totdeauna pentru a spera în- 
tr-un rezultat, sau a urmări 
o echipă, ci pentru a vedea 
un mare jucător; si să no
tăm aici că vedetele se ma
nifestă mai ales în sportu
rile de echipă — marii per
formeri în sporturile indivi-

duale nu apar neapărat ca 
vedete.

Precizînd că dăm noțiunii 
accepția ei pozitivă (valoa
rea sportivă plus valoarea 
spectaculară), iar nu aceea 
care intră în expresia deri
vată „atitudinea vedetistă" 
(ifos, îngîmfare, poză lipsită 
de acoperire) să vedem ce 
legătură au toate acestea cu 
voleiul nostru actual — pre
ocupare care nu ne părăseș
te. Esența problemei poate 
fi explicată în puține cuvin
te. Nu avem — mai exact: 
nu mai avem — vedete în 
volei si lucrul acesta nu ne 
îneîntă de loc. Dimpotrivă. 
Si acum, explicațiile.

între nivelul general al 
unui sport, pe de o parte, 
și apariția, numărul și 
tatea vedetelor, pe de 
parte, există o relație 
fără să meargă pînă la 
porția directă (două 
— nivel mediu, pateu 
vel ridicat), apare ca 
testabilă. Nu există

cali- 
altă 

care, 
pro-

vedete 
— ni- 
•incon- 
vedete

SELECȚIA IN ECHIPELE REPREZENTATIVE
roblemele legate de se
lecționarea și de pre
gătirea echipelor repre

zentative au fost și vor ră
mîne întotdeauna deosebit de 
delicate, deoarece de rezul
tatele obținute de echipa re
prezentativă depinde întrea
ga apreciere asupra valorii și 
posibilităților baschetului, în 
ele reflectîndu-se calitatea 
muncii profesorilor, antrenori
lor, inccpind de la selecția co
piilor și pînă la antrenorul 
lotului. în prezent, cu toate 
că în activitatea noastră nu 
dispunem de un număr su
ficient de selecționabili (nici 
la băieți și nici la fete), dis
cuțiile și comentariile sînt de
osebit de vii, mai ales din 
partea tehnicienilor.

Dar dificultățile celor che
mați să efectueze această 
lecție sînt numeroase. Ei 
nevoiți să ee folosească 
mult de metoda selecției 
tificiale, bazată pe mulți

Sc- 
sînt 
mai 
ar- 

..   .... ___ in
dici subiectivi, cu un grad mare
de relativitate. De ce acest
lucru ? Pentru că nici unul din
tre antrenorii echipelor de club 
nu sînt în posibilitatea de a-și 
recomanda sportivul pc baza 
unei fișe conțlnînd Indicii o- 
biectivi ai stării de sănătate, 
ai stării funcționale, ai dez
voltării fizice, ai calităților 
fizice, tehnice, tactice ți psi
hologice. Această situație este 
consecința neacordării impor
tanței cuvenite examenului 
medioo-sportlv al probelor și

normelor de control de mult 
indicate de organele federale. 

Pentru mulți, selectionarea 
jucătorilor pare o problemă 
foarte simplă și accesibilă ori
cărui spectator, oricărei per
soane. Din păcate, acești bi
nevoitori și îndrăgostiți ai bas
chetului au impresia că spor
tivul sau sportiva X — din 
echipa Y (unde poate fi cel 
mai bun) merită cu prisosință 
această alegere DE ONOARE. 
DE PREȚUIRE NAȚIONALA.

Respectivul nu-1 cunoaște 
însă decît din unele evoluții 
„bune" in jocurile de cam
pionat ; problemele legate de 
tip somatic,_ calități fizice, psi
hice. comportamentul în teren 
și în afara lui (acesta 
de multe ori de dorit) 
necunoscute.

Urmarea acestui mod super
ficial de a aborda problema 
se generalizează și înșiși 
sportivii au impresia că, indi
ferent de cum muncesc, de 
cum se comportă, indiferent 
de anumiți „indici obiectivi", 
ei pot și trebuie să fie pre- 
zenți în cea mai înaltă for
mă de reprezentare — ECHI
PA NAȚIONALA.

în etapa actuală, Ia noi, con
statăm că din noțiunea de 
pregătire au început să dis
pară atributele de bază ale 
antrenamentului modem : 
multilateralitatea, continuitatea, 
creșterea continuă a eforturilor 
etc. Acel simț de răspundere 
fată de CULORILE NAȚIO-

lăsînd 
rămîn

NALE a început să fie trecut 
printr-un unghi mult prea 
ascuțit și uneori tangent cu 
sentimentul patriotic.

în acest an, fetele noastre 
sînt chemate să lupte din nou 
în ierarhia europeană. Dar, 
din păcate, foarte multe jucă
toare selecționate, chiar și din
tre cele nou promovate, nu a- 
rată o dorință deosebită pen
tru recucerirea locului fruntaș 
pe care l-am avut de trei ori 
in șase ani.

La băieți, necesitatea unei 
lărgiri a lotului, cu multe e- 
lemente tinere șl de perspec
tivă, i-a făcut pe unii să de
mobilizeze sau să se resem
neze că au pierdut „sanato
ria” — cînd, așa cum e nor
mal, valoarea și comporta
mentul disciplinat nu vor fi 
niciodată un mijloc de negli
jat în selecție. Dar cei tineri 
trebuie să înțeleagă că ei au 
nevoie de acumulări cantita
tive și calitative pentru a a- 
junge la valoarea celor con- 
sacrați, iar aceștia, la rîndul 
lor, că numai muncind cu se
riozitate și cu o comportare 
exemplară în cluburile lor vor 
fi de neînlocuit șl 6igur vor 
fi chemați.

Iată de ce cred că tehni
cienii și baschetbaliștii noștri 
au mai multe de făcut decît de 
discutat pentru o SELECȚIE 
NAȚIONALĂ.

Al. POPESCU

acolo undo sportul 
nu atinge măcar 

reciproc, nu 
există mari naționale fără 
vedete, oricare ar fi apor
tul individualităților și al 
jocului de echipă. Relația 
este ușor de urmărit și la 
noi, unde perioadele de glo
rie ale cîte unul sport au 
coincis întotdeauna cu pre
zenta în primul plan a unor 
sportivi cu priză la. public 
Si, în același timp, apreciat! 
de specialiști. Rugbyul în 
perioada lui Ghiuzelea si 
Penciu, handbalul în vremea 
lui Redl, Ivănescu sau, acum, 
a lui Gruia, Gațu, Penu, vo
leiul din 
Ponova, 
suficiente 
adăuga 
fotbalului 
cînd s-au afirmat Dobrin, 
Dumitrache, Sătmăreanu sau, 
invers, baschetul românesc 
nu a fost niciodată în pri
mul pluton european si, nu 
întîmplător, în acest 
au lipsit dintotdeauna 
tele.

Aceasta din urmă 
fără îndoială, si situația vo
leiului nostru. Nu mai obți
nem performante pentru 
nu mai avem vedete, 
avem performanțe pentru 
nu mai avem vedete sau 
avem vedete pentru că 
obținem performanțe ? Ar fi 
dilema oului și a găinii, di
ficilă ca si aceasta, dacă nu 
am rămîne la afirmația de 
mai înainte, că vedetele mai 
mult reflectă nivelul sportu
lui respectiv, decît să-l ge
nereze. Explicația că voleiul 
nostru merge, așa cum mer
ge. pentru că prin anii 1945— 
1950 nu s-au născut mari 
jucători, a fost avansată de 
unii, dar n-am acceptat-o 
pînă acum si nu ne vom 
apuca nici în viitor să cre
dem în basme. Desigur, doi- 
trei jucători înzestrați ar fi 
ceva — dar cu siguranță nu 
ar însemna sfîrșitul coșma
rului prin care trecem. Pen
tru că, jucătorii înzestrați 
devin vedete dacă este favo
rabil acestei transformări 
climatul general din volei, 
dacă 
maț! 
dacă 
avea

Si. 
actual ce-ar fi să încercăm 
să _ formăm niște vedete; 
mai întîi una, pe urmă mai 
multe, cine știe ? Să alătu
răm si această formulă la 
ansamblul pregătirilor pen
tru campionatul mondial. 
Poate că dă rezultate. De! 
Le încearcă omul pe toate.

în deșert, 
resoectiv 
valori medii ;

epoca lui Roman. 
Nicolau, ne oferă 
exemple si se pot 
altele: speranțele

pîlpîie cam de

sport 
vede-

este,

că 
Nu
că 
nu 
nu

se știe cum trebuie for
marii jucători, 
s-ar ști, n-aim 
orobleme.

totuși, chiar în climatul

Dar, 
mai

Marcel RUSESCU
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Ecouri după jocul România-RJ. a Germaniei VICTORIEI
(Urmare din pag. 1)

flatant 
apărut

pildă.

pericu- 
folosită, 
spre un 
dat re-

plecarea autobuzului spre 
Frankfurt, apreciază în același 
timp și JOCUL prestat de fot
baliștii români .,acești brazi
lieni ai Balcanilor", cum este 
intitulat deosebit de 
pentru nod un reportaj 
în ziarul local.

Iată ce scrie, de
„Stuttgarter Nachrichten", sub 
semnătura lui Paul H. All- 
mendlger b „România a prac
ticat jocul ei obișnuit: un 
4—2—4 foarte clar ; în apă
rare cu marcaj variabil în 
zonă, elegant la mijlocul te
renului și destul de 
los în atac. Tactica 
precum și orientarea 
joc de prudenți au
zultate. Dumitru, Neagu, Du
mitrache și Lucescu au fost 
— pe lîngă portarul Rădu- 
canu — cei mai buni fotba
liști al formației oaspe".

„.'..Toți cei 11 jucători sînt 
rutinați și stăpînesc bine ba
lonul. în Mexic, România 
poate să pericliteze misiu
nea oricăruia dintre favoriți".

„Din nou dezamăgire în
tr-un joc cu România" — este 
titlul unul articol din „Bild 
Zeitung", care apare la Frank
furt, și care publică cîteva 
declarații semnificative 
fotbaliștilor vest-germani.

Iată opiniile lor:
SCHNELLINGER: „Dumi- 

trac^.e mi-a dat multă bătaie 
de cap".

WEBER: „Sarcina de

ale

a-l

SE ,;CULCĂ“ PE LAURII
DE IA CLUJ!“

NICUȘ0R: „Cadența echipei
un deziderat !“

Dumînică,

scoate din joc pe Dobrin mi-a 
reușit parțial".

SIELOFF: “ '
au strălucit 
mai plăcut 
joc, Dobrin, 
Neagu".

Un „Slavă domnului !“, scrie 
același ziar, „STUTTGARTER 
NACHRICHTEN", că ar fi a- 
vut pe buze Helmuth Schon 
în clipa în care arbitrul a flu
ierat sfîrșitul jocului, îndrep- 
tîndu-se repede spre cabine, 
așa îneît fluierăturile publi
cului au ajuns doar la ure
chile... jucătorilor".

„1—1 și... multe griji" — își 
intitulează, cu litere mari, 
„Kicker Sport Magazin" unul 
dintre articole. Spicuim și din 
cuprinsul lui cîteva declarații 
cu privire la jocul românilor :

ARBITRUL KREITLEIN 
(n.n. — cel care a condus la 
C.M., ediția londoneză, mult 
discutatul joc Anglia—Argen
tina, cel cu „cazul Rattin") : 
„Românii ne-au arătat astă- 
seară cam cum se vor desfă
șura lucrurile în Mexic. Cel 
puțin pentru mine, echipa ro
mână va fi outsiderul cel mai 
periculos".

LUGGl MULLER: „Meciul 
cu România a constituit pen
tru noi o adevărată piatră de 
încercare. Partenerii noștri de 
joc au arătat că s-au calificat 
pe merit la turneul final din 
Mexic".

UDO SATEK (noul antrenor 
al lui Bayern Miinchen) : 
„Fotbaliștii români au rupt 
tempoul cu inteligență și e- 
chipa noastră a fost nevoită să 
accepte acest stil de joc".

HORST WOLTER: „Golul 
românilor a fost strălucitor.

„De la români 
apărătorii. Mi-au 
coordonatorul de 
și aripa dreaptă.

Ășa trebuie să fie executate 
centrările; întrucît balonul a 
fost trimis, cu putere, dincolo 
de careul mic Mayer n-a mai 
putut interveni pentru a-l re
ține sau pentru a-l boxa".

GUNTHER NETZER: „Eu 
nu mi-arn putut închipui că 
românit sînt chiar așa de tari. 
Ei știu foarte bine să scadă 
tempoul pentru a-și imprima 
ritmul care le convine"...

...Un claxon prelungit, auto
carul stopează brusc în fața 
hotelului, iar noi punem capăt 
lecturii din ziarele proaspete.

Pe bancă, în autobuz, lîngă 
mine. Mircea Lucescu îmi 
spune : „Cele scrise de presa 
vest-germană sînt, intr-adevăr, 
măgulitoare la adresa noastră 
dar și angajante.

Adversarii noștri sînt sur
prinși, poate, de jocul prestat 
de români, se entuziasmează, 
dar în ceea ce ne privește 
sîntem conștienți că fotbaliștii 
noștri n-au evoluat chiar ia 
nivelul posibilităților maxime, 
că în jocul nostru s-au mani
festat și unele erori. Oricum, 
rezultatul acesta prestigios ne 
mobilizează și mai mult în 
pregătirile pe care le vom e- 
fectua in continuare. De alt
fel, meciul cu reputata forma
ție vest-germană constituie 
doar începutul unei noi peri
oade de munci în cadrul „o- 
biectivului Mexic".

Da, Mircea Lucescu gîndește 
sănătos despre el și despre 
coechipierii săi.

Dar, o analiză de ansamblu 
a comportării echipei ca și a 
fiecărui tricolor în parte o 
vom face într-un număr viitor 
al ziarului nostru.

fondul unul interes general, 
continuat antrena- 

cadrul

pe micul ecran
Studioul de televiziune va 

transmite duminică, cu Înce
pere de la ora 14, meciul 
Steaua — Jiul, din etapa a 
XXI-a a campionatului 
viziei naționale A.

Partida se va disputa 
stadionul „23 August" 
Capitală.

MECIURILE CAMPIONATULUI REPUBLICAN
AL JUNIORILOR SI ȘCOLARILOR

1 1

dl-

pe 
din

MECI OMOLOGAT

Arad — Mi- 
dln campiona- 
al juniorilor

Jocul C.F.R. 
nerul Ghelar, 
tul republican 
și școlarilor, nu s-a disputat
deoarece echipa Minerul nu 
s-a prezentat. Conform regu
lamentului, Comisia centrală 
de competiții și disciplină a 
F.R.F. a omologat acest meci 
cu rezultatul de 3—0 în fa
voarea formației C.F.R. Arad.

Duminică, în Capitală, se 
vor disputa următoarele par
tide în cadrul 
republican al 
școlarilor :

• Stadionul
9: Progresul 
T.U.G. București

© Terenul Gloria, ora
Mașini unelte București 
Cimentul Medgidia

• Terenul Steaua, ora 
Steaua București — I. 
Constanța

• Terenul Electronica,
13 : Electronica Obor 
tul Constanța

• Terenul Sirena.
Sirena București — 
Focșani

• Terenul Voința, 
Șc. sp. nr. 2 București — 
Unirea Mînăstirea

• Stadionul „23 August" 
(terenul II), ora 13 : Centrul

Metalul Tîrgo-

campionatului 
juniorilor și

Progresul.
București

ora

11 :

9: 
T.

ora
— Por-

ora 13 : 
Unirea

ora 13 :

23 August — 
viște

© Terenul 
13: Flacăra i 
— Progresul

• Stadionul 
ora 10,15 : Sportul 
țese — Voința București.

Olimpia, ora 
roșie București

Balș
I Politehnica, 

studen-

La Ploiești, pe 
jucătorii Petrolului șl-au 
mentele eu multă poftă ae lucru. în 
lotului (reunit după pregătirile tricolorilor și 
secunzilor) domnesc buna dispoziție și optimis
mul.

„Punctele de la Cluj, ne spunea tov. GH. 
URICH, vicepreședinte al secției, sint foarte 
bune. Dar, chiar după Jocul cu Universitatea, 
antrenorii șl Jucătorii au declarat că această 
victorie nu va crea un climat de automulțu- 
mlre, de înfumurare. Indiferent unde jucăm — 
acasă sau în deplasare — fiecare meci e greu, 
mai ales cu Dlnamo București, care dispune 
de un lot valoros, capabil oriclnd să obțină 
victoria, iată de ce Petrolul nu se va „deco
necta" după succesul de la Cluj și va aborda 
partida de duminică cu multă seriozitate, eu 
dorința de a învinge.

Publicul va avea ocazia să urmărească un 
adevărat derby".

Azi dimineața. întregul lot dlnamovlst va fl 
reunit, pentru prima dată în această săptămînă, 
pe terenul din ștefan cel Mare, etectuînd un 
joc-școală, în compania ech'pei de Juniori.

Antrenorul D. NICOLAE-N1CUȘOR, ca de 
obicei precaut șl zgîrcft tn aprecieri, a ținut să 
ne precizeze, totuși, că acum are șl motive te
meinice : „I.a Ploiești vom avea un meci deo
sebit <1e (liricii (Inind cont de forma bună a 
adversarului, dar și de propriile noastre greu
tăți. Petrolul este o echipă care și-a găsit ca
dența, tn timp ce la noi ea este, Încă, un dezi
derat. Ce săi faci, jucători cu „nume sonore" 
și nu toți sint dispuși, după cum se pare, să 
lupte pe două fronturi : echipa națională șl 
cea de club. Pentcu că un asemenea efort ar 
presupune o viață mai organizată șl mai aus
teră... Dar cum tn ultimele partide echipa 
noastră a avut perioade clare de dominare — 
meciul cu Steagul roșu aduclnd, In sflrșit, și 
o concretizare pe tabela de marcaj — sperăm 
ca la Ploiești Dinamo să obțină un rezultat 
bun". JUNIORII

C. S. M. Sibiu
Farul Constanța

2-1 (1-0)
în drum spre Arad, 

Farul Constanța s-a 
pentru trei zile la 
unde și-a continuat pregăti
rile. Ieri, constănțenii au în- 
tîlnit formația locală C.S.M. 
Sibiu, de care au fost între- 
cuți cu 2—1 (1—0). Punctele 
au fdst înscrise de Crețu 
(min. 42), Rotaru (min. fii) 
pentru gazde, respectiv, Olo- 
gu (min. 54). Antrenorul Cos- 
moc nu a fost mulțumit de 
evoluția elevilor săi și, drept 
pedeapsă, după meci a mai 
continuat să lucreze cu ei 
încă o oră 1

echipa 
oprit 

Sibiu,

ILIE IONESCU 
coresp. principal

SELECȚIONATA FEROVIARĂ
A ROMÂNIEI VA JUCA IN OLANDA

La sfîrșitul aceste! luni sau 
începutul celei viitoare — 
deci, oricum, în perioada de 
întrerupere a campionatului, 
— selecționata de fotbal fe
roviară a țării noastre va 
juca în sferturile de finală 
ale „Cupei europene ferovia-

re", cu reprezentativa 
Iară a Olandei. Meciul 
disputa, probabil, la 
Formația noastră va
jucători de Ia cluburile Ra
pid București, C.F.R. Cluj și 
C.F.R. Timișoara.

simi- 
se va 
Haga. 
reuni

Arbitrii jocurilor etapei a XXI-a

a campionatului diviziei A

• Petrolul — Dinamo Bucu
rești : C. Nițescu (Sibiu)

• Steagul roșu — „U“ 
Cluj: D. Isăcescu (Bucu
rești)

• Univ. Craiova Poli-
C.

șt. Coidum este de acord să cedeze
cîțiva Jucători reprezentativei

tehnica: G. Popovici (Bucu
rești)

• Crișul — A. S, Armata : 
P. Badea (Brașov)

® U.T.A. — Farul :
Ghemingean (București)

• C.F.R.— Rapid : O. An- 
derco (Satu Mare)

• F. C. Argeș — Dinamo 
Bacău : Z. Drăghici (Con
stanța)

• Steaua — Jiul : Gr. Bîr- 
san (Galați)

universitare
După cum am mai anun

țat, în cea de a doua parte 
a lunii iulie, reprezentativa 
noastră universitară va par
ticipa la Campionatul euro
pean universitar de la 
Skoplje. Conf. univ. N. Roș- 
culeț, care se ocupă de pre
gătirile acestei echipe, a în
ceput deja munca de selec
ție. Deocamdată pe lista cu
noscutului antrenor se află 
peste 30 de fotbaliști stu- 
denți. într-o recentă discuție,

PROGRESUL - SIRENA 5-0 (1-0)
„Bancarii" au susținut Ieri 

după-amiază, pe stadionul 
din str. Dr. Staicovlci, un joc 
de verificare ' cu divizionara 

Sirena. Elevii antrenori
lor Victor Stănculescu și A- 
lexandru Caricaș s-au mișcat 
bine în teren, manifestînd 
multă poftă de joc. Am re
marcat, în special, pe Năs
tase (a marcat un gol — pri
mul — splendid), Dudu Geor
gescu, Beldeanu și Grama. 
Golurile au fost realizate de

,C,

(2) și Dudu Geor- 
! — unul din 11 m). 
lungul celor 90 de 
antrenorii Progresu- 

folosit următorii ju- 
Zamfir — Ad. Con- 

stantinescu (V. Popescu), 
Măndoiu (Motoc), Grama 
(Marinescu), Dumbravă (Ad. 
Constantinescu), Dudu Geor
gescu, Beldeanu (Filipescu), 
Radu Ionescu, Raksi, Năstase, 
Matei, (d. v.)

Năstase 
gescu (3

De-a 
minute, 
Iui au i 
cători : !

dînsul își manifesta dorința 
de a utiliza și cîțiva jucă
tori de la Universitatea 
Craiova, dar, în același timp, 
și rezervele asupra realiză
rii acestui lucru, dat fiind 
faptul că ultimele etape de 
campionat se vor desfășura 
concomitent cu Campionatul 
european universitar. Dumi
nică. la Bacău, antrenorul 
Șt. Coidum ne-a spus că este 
gata să cedeze cîțiva jucă
tori reprezentativei universi
tare. Deci, antrenorul N. Roș- 
culeț poate conta pe Oprea, 
Plică, Niculescu, V e 1 e a, 
Strimbeanu sau Niță. Totul 
e ca cei menționați să do
vedească că merită acest lu
cru..;

HĂLMĂGEANU S-A 
REFĂCUT, VOINEA NU

de la Steaua — 
locul Ill în cla- 
urmare a celor

Fotbaliștii 
„urcați" pe 
sament, ca 
patru victorii obținute în re
tur — se pregătesc în aceste 
zile pentru meciul cu Jiul, 
pe care antrenorii echipei îl 
consideră, pe bună dreptate, 
foarte 
mente 
geanu, 
derea 
Arad, 
nuă, 
drept 
maleolă).

dificil. La antrena- 
participă și Hălmă- 
refăcut după înlin- 

musculară suferită la 
Florea Voinea conti- 

însă, să aibă piciorul 
în ghips (fisură la

RIDICAREA DREPTULUI BE ORGANIZARE
PE TEREN PROPRIU

„EL MUNDIAL ’70“ POȘTA CONCURSULUI
• Pentru a îndeplini dorin

ța mai multor participanți, 
publicăm din nou componen
ța grupelor turneului final din 
Mexic: A — U.R.S.S., Mexic, 
Belgia, El Salvador; B — Uru
guay, Italia, Suedia, Israel; 
C — România, Anglia, Ceho
slovacia, Brazilia; D — Peru, 
Bulgaria, Maroc, R.F.G.

N. Anghelache — Sighi
șoara; Deși au mai fost anun
țate, vă spunem din nou pre
miile cu care e dotat con
cursul : un televizor, un aparat 
de radio cu tranzistori, un 
âparat de radio cu lămpi, un 
ceas de mină, o bicicletă, abo
namente la ziarul Sportul pe 
timp de un an și alte premii 
surprize.

® Suciu Marica, Bd. Avia
torilor, București: Prin bună
voința altora ne-a parvenit și

plicul dv. Să știți, însă,-că nu 
există nici o „societate spor
tivă" căreia i-ați trimis dv. cu
poanele. Citiți bine adresa zia
rului. Aceeași recomandare și 
pentru Gh. Mutu — Tr. Seve
rin și D. Necula — Orașul Dr. 
Petru Groza, care ne-au con
fundat cu... Televiziunea ro
mână.

• I. Cîrja, str. Gării 5, 
Gherla: Am mai anunțat de 
cîteva ori dar dv. continuați 
să ne trimiteți pronosticurile 
pe coli de hîrtie luate din 
caiete de desen. E păcat de 
timp și eforturi. Cele peste 80 
de exemplare vor fi anulate. 
Doar cupoanele decupate din 
ziar sînt luate în considerație.

• V. Gabor, Liceul Tg. Se
cuiesc: Am primit cupoanele 
și... clasamentul turneului 
final.

Numele și prenumele i

Adresa :

CUPON DE CONCURS

La sfîrșitul partidei Vago
nul Arad — C.F.R. Timi
șoara, disputată duminica 
trecută în campionatul divi
ziei B — seria a îl-a, un 
grup de spectatori a aruncat 
cu pietre în arbitri, iar de
legatul echipei Vagonul, Gh. 
David, a insultat pe condu
cătorul meciului.

Comisia centrală de com
petiții și disciplină a F. R. 
Fotbal a analizat acest in-

cident și a luat următoarele 
măsuri i

— Secția de fotbal Vago
nul Arad a fost sancționată 
cu ridicarea dreptului de or- 

oflciale 
două

ganizare de partide 
pe teren propriu pe 
etape :

— Gheorghe David, 
gatul echipei Vagonul,
suspendat din activitatea fot
balistică pe timp de trei luni.

dele- 
a fost

ședinfă a 
de compe- 
și în cea 

analizate o

sancționat cu mustrare pe 
jucătorul Nistor (Petrolul 
Moinaști) pentru insulte adu
se coechipierilor.

1. CE ECHIPE VOR OBJINE CALIFICAREA PENTRU 
SFERTURILE DE FINALA (reamintim: din fiecare qrupă 
se califică primele DOUA CLASATE)?

A
B
C
D

2. CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL î

GRUPA 
GRUPA 
GRUPA 
GRUPA

d

CTa.

JUCĂTORI SANCȚIONAȚI
Ca în fiecare 

Comisiei centrale 
tiții și disciplină, 
de aseară au fost
serie de abateri săvîrșite de 
jucători.

Printre cazurile analizate a 
fost și cel al jucătorului Se- 
limesy (Minerul Bălan), care 
a insultat pe arbitrii meciu
lui Colorom Codlea — Mi
nerul Bălan, din campiona
tul diviziei C. Comisia a ho- 
tărit să-I sancționeze cu sus
pendarea pe timp de patru 
etape.

De asemenea, comisia a

CERERE DE SUSPENDARE
A UNUI JUCĂTOR

ooo

Așa cum orice activitate 
complexă se judecă sub ra
portul perspectivei, activitatea 
fotbalistică din țara noastră 
trebuie considerată față de a- 
ceiași parametri de timp, de 
rezistență, de temeinicie. Mai 
presus decît rezultatele 
rabtle dintr-un anumit 
meni — îmbucurătoare, 
discuțte —, munca de 
spectivă este demnă de 
atenția, ea fiind aceea

favo- 
mo- 
iără 
per- 

toată 
care 

implantează rădăcini puterni
ce pentru o activitate de du
rată, cu rezultate favorabile, 
rezistente în timp. Nu spunem, 

seamă, nimic nou

Notind cu satisfacție faptul că tot mai mulți cores
pondenți ai rubricii se adresează redacției nu numai cu 
întrebări din actualitatea sportivă, ci și cu probleme de 
esență din viața stadioanelor, remarcăm — poate firească 
— predilecția pentru discuțiile pe teme fotbalistice și... 
timiditatea (! ?) celor care activează în diferite alte ramuri 
sportive. Sîntem, însă, la început, așa incit...

înainte de a răspunde la poșta săptărnînii, să mulțu
mim corespondenților și colaboratorilor pentru aprecierile 
și cuvintele frumoase adresate ziarului nostru, căruia — 
spun cei mai mulți — „ne
EUGEN POPA — Arad : Vă 

rog să-mi lăsațl timp cîteva 
zile pentru a solicita sprijinul 
specialiștilor de la Pronosport 
în legătură cu modalitatea de 
întocmire a unui 
„de familie”, am 
C. M. din Mexic, 
mulțumiri pentru 
mis.

adresăm cu toată încrederea".

formular — 
înțeles — al 
Pînă atunci, 
tabelul tri-

SUPORTERI 
.CHIMIMPORT" 

ple- 
Nu-

UN GRUP DE 
DIN I.S.C.E. „I
— București : Dan Coe să 
ce în Mexic ! De ce nu ? 
mai că decizia nu depinde de 
mine, ci de comisia de selecție 
și de... Dan. „Sportul” nu și-a 
„corectat" poziția critică, dar 
nu și-a propus (nici nu este 
misiunea sa) să alcătuiască e- 
chipa națională. în ultimele 
numere, în cronici, la rubri
cile „Tricolorii" sau „Ecouri” 
ați putut, desigur, întîlni apre
cieri privindu-1 pe jucătorul 
dv. preferat.

Apropo de aceste aprecieri, 
teri am primit vizita prof. T.

Petrescu, observator federal la 
jocul Rapid — U.T.A., care 
ne-a rugat să facem o corectu
ră la declarația, publicată de 
„Sportul", pe marginea evolu
ției lui Dan Coe în acest meci. 
Deci : „Neașteptat de slab, 
capabil să se concentreze 
să se controleze) pe toată 
rata partidei".

în rest, să mai vedem...
PAUL DASCALU — Fălti

ceni : îmi pare bine că îmi 
scrieți din frumosul oraș mol
dovenesc ; îmi pare însă rău 
că. nefiind bucureștean, 
este, desigur, greu, să ne vi
zitați la redacție. Pentru că 
scrisoarea dv. cuprinde atîtea 
întrebări — și nu din cele care 
pot primi răspuns pe spațiul 
cîtorva rînduri 
cerc, poate 
dar...

Scriitorilor 
Teodor Mazilu . 
vă recomand să le scrieți per
sonal. Sînt convins că le va

In- 
(nu 
du-

vă

1 în fine, să în- 
prea telegrafic,
Fănuș Neagu, 
și Eugen Barbu

face plăcere. Unii cronicari au 
preferințe pentru unele echipe 
— spuneți dv. — și asta nu e 
bine. De acord. Mai ales dacă 
eventualele simpatii sau anti
patii ajung să se oglindească 
în paginile unui ziar. Nu cred, 
însă, că așa stau lucrurile. Re
gula generală nu exclude ex
cepția, așa îneît vă mulțumim 
pentru „semnalul” dv. în a- 
ceastă direcție. în continuare : 
Sînt încă mulți jucători care 
ar putea fi incluși în „lotul de 
40". E bine că putem cita și 
alte nume de jucători talentați 
(pînă nu de mult abia se pu
tea încropi un lot de 20) : Ol- 
teanu, Niculescu, Voinea. Ca- 
niaro — din cei amintiți de 
dv. După cum vedeți, diferi
tele propuneri ale corespon
denților rubricii ajung, prin 
ziar, la cei însărcinați de bi
roul federal să hotărască com
ponența diferitelor loturi.

în celelalte chestiuni cred 
că este bine să vă adresați 
federației de scrimă sau clubu
rilor respective. Sau. poate, ne 
vizitați, totuși, la redacție.

GHEORGIIE MORARU — 
București : Aveți dreptate. Re
gretabil, rezultatul meciului 
Rapid — U.T.A. („Sportul" nr. 
860) din ediția 1947'48 a cam
pionatului național a apărut e- 
ronat, nu Rapid ei U.T.A. fiind 
atunci echipa învingătoare (cu 
5—2). Rectificarea se impune. 
Vă mulțumesc.

COSTICA NEDELCU — 
București ; Pasionat al moto- 
ciclismului, vă manifestați ne
mulțumirea că acest splendid 
sport al curajului și măiestriei, 
de o rară spectaculozitate se 
bucură de prea puțină popu
laritate în presa sportivă (su
gestiile pentru „micul ecran" 
vă rog să le faceți și direct 
emisiunii sportive a Radlote* 
leviziunii). Da, trebuie făcut 
ceva. Atît cît se poate, pen
tru că — înțelegeți desigur — 
toate sporturile își au frumu
sețea și... calendarul lor com- 
petițional. Dacă puteți, face- 
ți-mi, vă rog, o vizită la re
dacție în problemele care vi
zează comportamentul unor 
antrenori sau delegați ai fede
rației de specialitate.

COPIL PETRU — Suceava: 
De ce nu se introduce practi
carea tirului cu arcul și a 
hocheiului pe iarbă ? Trecînd 
peste faptul că tirul cu arcul 
și-a semnat de multă vreme 
debutul competițional. aș vrea 
să vă spun că sînt așteptate (în 
viitor, desigur, și încurajate) 
inițiativele locale pentru răs- 
pîndirea oricăruia din sportu
rile care nu au în prezent fe
derații. Așadar, dacă mai gă
siți al ți entuziaști și faceți 
primul pas, fără Îndoială că 
inițiativa dv. va găsi ecoul 
dorit.

I. LAZARESCU — Oradea : 
Ne surprinde că programele 
pentru meciurile echipei Cri
șul (al căror preț este — ne 
relatați dv. — inclus în costul 
biletului) cuprind numeroase 
greșeli de informare a specta
torilor. în orice caz, clubul 
sportiv Crișul va trebui să a- 
nalizeze conținutul acestor 
programe și să ia măsurile 
corespunzătoare. Așteptăm răs
puns.

MIRCEA MUNTEANU - 
Timișoara. Colegul meu, Ro
mulus Balaban a primit scri
soarea pe care i-ați trimis-o și 
vă răspunde : „Am fost sur
prins de atitudinea opacă prin 
care au întîmpinat unii aceas
tă tinerească și temerară a- 
ventură. Vă transmit îndemnul 
de a rezista în fața dezinte
resului sau obstrucțiilor venite 
din partea celor ce nu sînt în 
stare să dlscearnă în frămîntă- 
rile dv. decît hulitul impuls de 
a fi într-un fel original. A- 
tunci cînd te deosebești de al
ții prtntr-o atare pasiune, cînd 
îți construiești din buzunarul 
tău un aerostat și te lnalți cu 
el în aer, rlscind, desigur, este 
vorba Intr-adevăr, de origina
litate, de puțin eroism, aceste 
atribute fiind dintre cele ce 
trebuie să aureoleze tinerețea 
și să devină punct de plecare 
pentru viitoare acțiuni cu uti
litate socială. Sperăm că trep- 
tat veți deveni cît de cît în
țeles”.

RESPINSA
Secția de fotbal Metalul 

Hunedoara a cerut F.R.F. ra
tificarea hotărîrii sale de a 
suspenda pe jucătorul Gro- 
zescu, pe timp de un an.

în urma discuției purtată 
cu delegatul asociației Me
talul și cu jucătorul Grozes- 
cu, Comisia centrală de com
petiții a respins această ce
rere, ca nefondată.

de bună 
afirmînd că grija față de ti
neret, față de juniori, expri
mă, de fapt, grija pentru fot
balul unei țări. Teza este foar
te veche și foarte cunoscută. 
Aplicarea ei diferențiază de 
mulți ani fotbalul internațio
nal, săpînd scări valorice pe 
care tehnicieni superficiali au 
crezut că le pot atinge acțio- 
nînd exclusiv asupra ,; 
lor". Rezultatele obținute 
timp, progresiv, 
U.R.S.S., R. F. a 
Anolia. Iugoslavia, 
Bulgaria etc. au 
prin raportarea lor 
de lucru cu juniorii 
vîrful piramidei ajunge 
mai înalt cu cît baza 
mai largă, mat solidă.

In soccerul rominesc, igno
rarea activității de formare a 
fotbaliștilor, ignorarea perioa
dei junlbratului. a fost una 
din principalele cauze ale ano
nimatului tn care s-a zbătut 
vreme de peste două decenii. 
După eșecuri repetate, tehnici
enii fotbalului nostru s-au 
gîndit, în sfîrșlt, acum vreo 
doi ani, să pornească munca 
de la litera „A". Au fost în
ființate primele centre de ju
niori și copii. Le-au urmat 
altele. Ca niciodată (pînă a- 
tunei). această muncă a fost 
urmărită (și este, în continua
re, urmărită) cu seriozitate si 
răspundere. Rezultatele au în
ceput să se ivească șt apar 
mereu. Nume noi, de tineri 
crescuți în pepiniere proprii, 
apar continuu in echipele ro
mânești de divizie A și B. 
Este cel mal îmbucurător efect 
al noii politici fotbalistice vi
zavi de cadrele tinere.

Dar optica nouă, de RECON
SIDERARE a tineretului, a 
căpătat o strălucită confirma
re și la nivelul „virf urilor*. 
Dumitrache, Dinu, Radu Nun- 
tvetller, Domide, Anca et. comp. 
— juniorii de ieri — au reu
șit un draw memorabil cu 
campionii lumii pe Wembley. 
Cea mai tînără echipă națio
nală românească a obținut per
formanța la care iubitorii fot
balului din țara noastră au 
năzuit peste 30 de ani — ca
lificarea României in turneul 
final C.M. ! —, șt tot ea ne-a 
adus acum două zile satisfacția 
unui alt prestigios meci nul, 
1—1 cu R.F. a Germaniei.

întoarcerea (radicală) către 
tineret, o experiență conside
rată la început riscantă, a 
dat rezultate, a convins.

Atmosfera de recrudescență, 
de revitalizare care 
cuprindă 
fotbalistică din țara 
pleacă de la noua 
față de tineret.

E îmbucurător să constatăm 
că reprezentanții noii gene
rații au făcut față cu brio și 
celor două teste internaționale 
oficiale, partidele cu echlp'le 
de juniori ale U.R.S.S. și Po
loniei, confirmînd, într-un fel, 
calitatea muncii din acest im
portant sector.

Fără a fi un simplu ingre
dient intr-o compoziție etero
genă, sectorul juniori rămîne 
prima rampă de lansare a va
lorii

Să 
cru l

.vîrfuri- 
in 

in Italia, 
Germaniei, 

Ungaria, 
dovedit — 
la practica 

că 
atit 
este

cu 
ei

Dan GARLEȘTEANU

întreaga
tinde să 
activitate 

noastră, 
atitudine

fotbalulul dintr-o tară, 
nu mai uităm acest lu-

Marius POPESCU

Loto — Pronosport
Tragerea Loto a Primă

verii va avea loc astăzi la 
București, în sala Clubului 
Finanțe-Bănci din str. Doam
nei nr. 2, cu începere de la 
ora 18,45. Ea va fi radiodifu
zată și urmată de un 
artistic. Intrarea liberă.

Depunerea biletelor 
gătoare de la tragerea 
a Primăverii din 10 aprilie 
a.c. se va face astfel:

în orașele reședință de 
județ, pînă marți 14 aprilie 
1970, ora 13.

tn celelalte localități, pînă 
luni 13 aprilie 1970, ora 13.

Omologarea biletelor cîști- 
gătoare se va face în ziua 
de sîmbătă 18 aprilie 1970,

© Concursul Pronosport 
nr. 15 de duminică 12 apri
lie a.c. are un program deo
sebit de atractiv. Dar să vă 
prezentăm meciurile din a-

film

cîșll-
Loto

cest concurs împreună cu 
pronosticurile date de „Pro
gramul Loto-Pronosport" de 
rnarți 7 aprilie a.c.: I. Stea
gul roșu 
Cluj 1 ;
Craiova — 
I. X ; III.
Tg. Mureș
Farul 1 ; V. C.F.R. Cluj — 
Rapid X, 2 ; VI. F.C. Argeș 
— Dinamo Bacău 1 ; VII. Pe
trolul
1 : VIII. Steaua
IX. Fiorentina —
X. Internazionale 
1; xi.
2 ; XII. 
XIII.
1. X.

Nu vă rămîne 
completați și 
buletinele din vreme, întrucît 
astăzi și mîine sînt ultimele 
zile.

— Universitatea 
II. Universitatea
Politehnica Iași 

Crișul — A.S.A. 
1; IV. U.T.A.—

* >
2;

PRONO

Dinamo București
- Jiul 1 ; 
Milan 1 ;
— Napoli 

Juventus X, 
■— Roma 1; 
— Bologna

Lazlo — 
Palermo 
Torino

decît să vă 
să depuneți

SPORT



RECORDURI NAȚIONALE

LA TIR
In a doua zi de întreceri 

din cadrul „Cupei Dinamo" 
s-au înregistrat cîteva rezul
tate foarte bune: la proba de 
40 focuri armă cu aer com
primat (juniori și (junioare au 
fost înregistrate noi recorduri 
naționale i la (juniori sportiva 
Ana Buțu (Steaua) eu 373 p 
și la (junioare Marina Vasiliu, 
Dumitra Matei, Ioana Lujeru 
(de la Dinamo) cu 366 p.

Ieri a înce.put și întîlnirea 
internațională dintre echipele 
de juniori ale cluburilor Di
namo București și Spartak 
Sofia. După prima zi conduc 
trăgătorii de la Dinamo Bucu
rești.

Rezultate tehnice i armă li
beră 40 f culcat! 1. Gh. Vă- 
silescu (Olimpia) 396 p, 2. St. 
Tamaș (C.F.R. Arad) 396 p, 
3. T. Coldea (Steaua) 395 p ; 
poziția în picioare i 1. St. Ca
ban (Dinamo) 369 -p, 2. P. 
Sandor (Steaua) 369 p, 3. I. 
Olărescu (IEFS) 367 p ; pozi
ția în genunchi i 1. Gh. Sicor- 
schi (Dinamo) 388 p, 2. iP. 
Sandor 388 p, 3. St. Tamaș 
388 p; * “
Sandor 
Tamaș, 
Vasilescu 1138 p ; 
beri 1. G. Maghiar 
553 p, 2. I. Pieptea 
546 p, 3. C. ' 
(Steaua) 544 p; (juniori 
N. Ene (Dinamo) 509 p, 2. I. 
Corneliu (Steaua) 506 p, 3. A. 
Tudorică (Dinamo) 506 p; 
armă aer comprimat 40 f ju
niori i 1. Ana Buțu (Steaua) 
373 p (nou record R.S.R.), 2. 
Ilie Codreanu (Steaua) 364 p, 
3. Ton Trăscăneanu (Steaua) 
362 p; junioare i 1. Marina 
Vasiliu 366 p 18x10, 2. Dumi
tra Matei 366 p 17x10, 3. Ioa
na Lujeru 366 p 14x10 (toate 
trei de Ia Dinamo). La skeet 
conduce, după prima manșă, 
Gh.Florescu (Steaua) 88 t.
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P- 
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Trimisul nostru special la Moscova, C. COMARNISCHI, transmite

Jocul ofensiv a fost încununat de succes
și la campionatele europene

Juniorii judoka din București
au întrecut cu 2-1 și 3-2

pe cei din Praga

IGNIS VARESE
NOUA CAMPIOANĂ A EUROPEI

LA BASCHETAseară, în sala Floreasca, 
au avut Ioc două întîlniri in
ternaționale de judo dintre e- 
chipele d« juniori (I și II) ale 
orașelor București și 
Depășind așteptările, 
judoka din formațiile 
reștiului au repurtat 
torii în ambele confruntări. 
Iată rezultaitele tehnice : JU
NIORI I : cat. 63 kg M. Tamaș 
b. superioritate tehnică J. Mi- 
kule, cat. 70 kg M. Notopol 
p.s.t. J. Vacek, cat. 80 kg N. 
Gheorghe egal Z. Kasik, cat. 
93 kg M. Belțig b.s.t. J. Tra- 
jak, cat. + 93 kg C. Nicolau 

Pe echipe : 
de egalitate 
o fracție de
II : cat. 58

Praga. 
tinerii
Bucu- 

vic-

Noul Palat al Sporturilor 
din Sarajevo a găzduit asea
ră finala celei de a 13-a edi
ții a C.C.E. la baschet mas
culin. După o partidă tn care 
a dominat mult mai clar de- 
cit o arată scorul final, IG
NIS VÂRÂSE a întrecut pe

Ț.S.K.A. MOSCOVA CU 79-» 
74 (44—34).

Kukal învins

In formă excelentă, Zoia Rudnova (U.R.S.S.) a înregistrat 
performanța maximă a „europenelor": 4 titluri din tot atîtea 

posibile ! Foto : TASS

■ Zoia Rudnova — «narea 
învingătoare a competiției

■ Jucătorii suedezi au con
firmat valoarea din proba 
pe echipe

■ Româncele: două medalii 
de bronz. Dar...

MOSCOVA 9 (prin telefon). 
Detronarea liderilor trecutei e- 
diții de la Lyon, pronosticată 
de mulți înaintea europenelor, 
n-a fost posibilă decît pe ju
mătate. Reprezentativa mascu
lină a Suediei continuă să 
dețină titlul continental încă 
din 1964 (Malmoe), deci pen
tru a patra oară consecutiv, 
iar perechea Rudnova - Gomos- 
kov (URSS) și-a menținut tro
feul cîștigat cu doi ani în urmă. 
La fel și iugoslavul Anton Sti- 
pancici, Ia dublu bărbat i, cu 
deosebirea că în locul lui Ve- 
cko el l-a avut, de data aceas
ta, ca partener pe Șurbek. De 
asemenea, și Ilona Vostova a 
fost foarte aproape să-și reedi
teze performanța din 1968, pier- 
zînd doar în finală, la limită. 
Marea învingătoare a acestor 
campionate a fost indiscutabil 
ZOIA RUDNOVA. Jucătoarea 
moscovită a avut un aport 
determinant în obținerea suc
ceselor reprezentanților tării 
sale, cucerind „aur" în toate 
cele patru probe la care a par
ticipat, adică maximum posi
bil. Cu priza toc. cu jocul el 
impetuos de ofensivă perma
nentă, Rudnova a făcut un 
adevărat vid în jurul ei, s-a 
impus cu autoritate, devenind 
campioană a continentului. Ea 
a oferit o impresionantă probă 
de măiestrie, de forță în joc 
și in spectaculoasa finaiă fe
minină de simplu. Condusă cu 
2—1 la seturi, Rudnova a ata
cat furibund în setul al IV-lea, 
Iăsînd-o pe Vostova la 5. în 
setul decisiv, victoria ei n-a 
stat nici un moment sub sem
nul îndoielii.

în general, stilul de joc al 
Rudnovei (priză toc și atac 
continuu) ridică unele semne 
de întrebare, mai ales cînd e 
vorba de o europeană care 
aplică modelul jucătorilor asia
tici. în afara deosebirilor în 
privința unor calități specifice, 
intervin 
exemplu, handicapul celor care 
folosesc priza toc de a nu pu
tea acoperi decît o parte a 
propriului teren, ca și marea 
dificultate de a acționa tot 
timpul într-un ritm atît de 
susținut Rudnova a redus mult 
această sferă a riscurilor. Ju
cătoarea sovietică are o pregă
tire fizică excelentă, o mare 
mobilitate, iar automatizarea 
execuției loviturilor a atins un 
grad avansat de perfecționare.

Fruntașii întrecerilor mascu
line individuale nu ne-au ofe
rit in schimb lucruri prea in
teresante. Hans Alser, care 
revine la șefie după 8 ani, a 
cîștigat net la Korpa. Dar 
atît suedezul cit și iugoslavul 
n-au izbutit partida așteptată, 
jocul final decurgînd mono
ton. Korpa. în special, a fost 
lipsit de vigoare.

Această probă a însemnat o 
confirmare a Ierarhiei stabi
lite la echipe. Cei trei com- 
ponenți ai Suediei — Alser, 
Johansson, Bengtsson — au 
urcat pe podium, dasîndu-se 
între primii patru jucători ai 
Europei. Dimpotrivă, jucătorii 
iugoslavi au continuat seria in
succeselor. După înfringerea 
din. finala pe echipe, elimina
rea lui Șurbek la simplu și 
încercarea lui Korpa din fina
lă s-au soldat cu eșecuri. Dacă 
ar fi pierdut și finala de du
blu băieți, sportivii iugoslavi 
se puteau considera marii ghi
nioniști ai concursului. Dar, 
Stipancici și Șurbek au luptat I eu dinții ca să iasă învingă
tori împotriva campionilor 
mondiali. Și au și reușit ! De-
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1.
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Viorel MANCIU
antrenor I

în finalăA

CAMPIONATUL

(Urmare din pag. *)

strîns în fața echipei Avîntul 
Miercurea Ciuc. Inutil însă. 
Scor final 10—1 (3—0, 2—0, 
5—1) pentru hocheiștii din 
Miercurea Ciuc. Au înscris 
Jere (2), I. Szabo, Andrei. 
Pop, Vacar, Baka, Bașa, 
Oswath și Csiszer pentru A- 
vîntul, respectiv Niță. pen
tru I.P.G.G.

în cel mai echilibrat meci 
al etapei Dinamo a învins, 
nu fără oarecare dificultate, 
Agronomia Cluj cu 6—2 
(2—2, 1—0, 3—0). întîlnirea 
a stat sub’ semnul egalității 
30 de minute, adică exact ju
mătate din timp, după care 
dinamoviștii s-au detașat, 
dominînd net în ultima re
priză. Au înscris t Pană, Mi- 
hăilescu, Huțanu, Boldescu, 
Sgîncă șl Florescu (Dinamo), 
Gall, Bartha (Agronomia).

Aceste trei partide din ca
drul campionatului catego
riei A au fost completate de 
două interesante partide din 
cadrul „Cupei speranțelor" 
(juniori mici). într-o dispută 
decisivă pentru ocuparea pri
mului loc, elevii din Rădăuți 
(antrenor I. Tomovici) au
învins la capătul unui joc
echilibrat formația Șc. sp.
din Miercurea Ciuc cu 3—2
(1—1, i—o, 1—1). Celălalt 
meci a opus formațiile bucu- 
reștene Dinamo și Construc
torul. Deși inferiori din punct 
de vedere fizic, tinerii ho- 
cheiști de la Dinamo, în rîn- 
durile cărora sînt cîteva reale 
talente, au cîștîgat net : 7—1 
(2—1, 2—0, 3-0).

PROGRAMUL DE AZI :

Ora 8: Metalul Rădăuți— 
Dinamo (speranțe); ora 10; 
Metalul Rădăuți — Avîntul 
Miercurea Ciuc (juniori); 
ora 16,30: Șc. sp. Miercurea 
Ciuc — Constructorul (spe
ranțe) ; ora 18,30: Steaua— 
Șc. sp. nr. 2 București (ju
niori).
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și alți (actori. De

tenere căutate aiurea. De aceea 
nu concurează.

Acum, învingătorii și învinșii 
se întorc acasă, fiecare cu pla
nuri care au și început să prin
dă contururi. Cei mai mulți se 
gîndesc la viitoarele europene 
de peste doi ani. Dar npmai 
gindurile singure nu aduc și 
împlinirea năzuințelor. Este ne
cesar un lucru intens, conti
nuu. Reflecția este valabilă și 
pentru sportivele noastre.

Maria Alexandru a obținut 
la europenele de la Moscova 
două medalii de bronz. Perfor
manța în sine este mulțumitoa
re. Trebuie însă spus că ju- 
cătoarea noastră nr. 1 a avut 
unele goluri de concentrare pe 
parcursul competiției. Ea ar fi 
putut obține la individual me
dalia de argint, însă — trebuie 
să spunem — titlul nu l-ar fi 
putut cuceri, Rudnova fiind 
foarte greu de întrecut. Car
men Crișan, deși este coautoa
re a performanței de la dublu 
femei (medalie de bronz), n-a 
corespuns total. Să nu uităm 
că în proba amintită, adversa
rele întrecute pentru califica
rea în semifinale n-au avut o 
valoare prea ridicată. Eleonora 
Mihalca a fost la înălțimea aș
teptărilor doar în meciul cu 
R.F. a Germaniei, cel care a 
dus echipa României în si
tuația de a-și disputa locurile 
3—4.

Este, fără îndoială, greu ca 
la numai cîteva ore după în
cheierea întrecerilor, avînd în 
față un blocnotes plin de în
semnări să discerni cu repe
ziciune concluziile ce se im
pun după participarea la o 
competiție de asemenea am
ploare De aceea solicităm de 
pe acum atenția cititorilor pen
tru un material de analiză pe 
care-1 vom publica în ziarul 
nostru peste cîteva zile.

egal K. Lațina. 
2—1 (la rezultate 
nu se acordă nici 
punct) ; JUNIORI
kg M. Badea b.s.t. K. Masek, 
cat. 65 kg C. Roman b.s.t. Z. 
Bartoni, eat. 75 kg M. Florea 
p. ipp. S. Tuma, cat. 85 kg C. 
Melnic p. ipp. I. Kotzka, oat. 
+ 85 kg Gh. Heldorfer b. ipp. 
B. Prohaszka. Pe echipe :

Meciurile revanșă sînt 
gramate astă-seară, tot în 
Floreasca, de la ora

3-2. 
pro- 
sala 
17.30

Cursa

de

de schi (fond)

la Murmansk

de 70 km fond, des- 
la Murmansk, s-a 

cu victoria schioru-

Cursa 
fășurată 
încheiat 
lui sovietic Viaceslav Vede
nin, cronometrat cu timpul 
de 4 h 02:16,0. Pe locurile 2 
și 3, la egalitate, s-au clasat 
Ciarkovski și Terebov — 
ambii cu 4 h 05:49,0, urmați 
de Ciaplîghin — 4 h 07:13,0

Iținătorii titlului suprem la du
blu bărbați la Stockholm (1967) 
și Miinchen (1969), Alser și

I
I
I
I
I

Johansson, pierd pentru a doua 
oară finala continentală (prima 
dată la Lyon).

în celelalte două probe de du
blu, fete și mixt, reprezentanții 
Uniunii Sovietice au biruit cu 
siguranță. Mai puțin populat 
ca în trecut, concursul de du
blu mixt a avut o finală în 
familie : Rudnova, Gomoskov

— Pogosova, Sarkojan. Cum 
se explică atîtea abțineri ? 
Probabil că suedezii și iugo
slavii, neavînd jucătoare de 
valoare, nu manifestă interes 
și nici nu se complică cu par-

CAMPIONATE MONDIALE OE ATLETISM
PE TEREN ACOPERIT 1

Turneul Internațional de 
de la Stalybridge (Ches- 
a fost cîștîgat de jucă- 
englez John De Men- 
care în finală a dis-

tenis 
hire) 
torul 
doza,
pus cu 7—5, 6—1 de ceho
slovacul Jan Kukal. Proba 
de simplu femei a revenit te- 
nismanel engleze Joyce Wil
liams, învingătoare cu 7—5, 
6—8, 6—3 în fața australien- 
cei E. Goolagong.

în finala probei de dublu 
masculin, perechea Merlo 
(Italia) — Matthews (Anglia) 
a întrecut cu 6—4, 6—3 cu
plul Kukal (Cehoslovacia) — 
McDonald (Australia).

Pentru sau contra schiului în timpul verii?
• Cum este organizată pregătirea celor mai bune echipe de schi din lume ® Un an întreg de pregătire pentru citfiva minute de cursă

Sînt foarte cunoscute atit im
portanța cît și necesitatea antre
namentelor In orice sport, sau, 
mai bine zis, a diferitelor forme 
ale antrenamentelor. Este, deci, 
logic să presupunem că, cu cit 
se acordă o atenție mal mare 
antrenamentelor și efectuării 
lor cît mai intensive, cu atit un 
sportiv (un schior în cazul nos
tru) va fi mai bine pregătit. To
tuși, problema nu este chiar atît 
de simplă : rămîn de rezolvat 
probleme de dozaj și saturație, 
lucruri care nu au fost încă re
zolvate nicăieri. Părerile tehni
cienilor și metodiștilor sînt îm
părțite. Iată de ce am considerat 
Interesant să înfățișăm cititorilor 
noștri ecouri, culese în cercurile 
de specialitate, asupra felului 
cum s-au pregătit cele mai va
loroase echipe naționale de schi 
și, în special, cele din Franța și 
Austria.

de

Sub semnătura lui Robert Pa- 
rientă, ziarul parizian „L'EQUIPE" 
publică un articol care, după ce 
trece in revistă marile competiții 
atletice incluse în calendarul țări
lor europene tn ultimii ani, ajunge 
la concluzia că s-ar putea adăuga 
acestora șl un campionat, de mai 
larg interes, un campionat mon
dial „indoor". Iată ce scrie cunos
cutul comentator sportiv francez :

Calendarul european atletic s-a 
îmbogățit considerabil în ultimii 
ani. Crearea Cupei Europei a 
umplut un gol important șl tot- 

com- 
care, 
doar 

dato- 
reci-

odată a creat o unitate de 
petiție Intr-un domeniu tn 
foarte adesea, se practicau 
relații de bună vecinătate 
rită. îndeosebi, simpatiilor 
proce dintre conducători...

Din 1965 alte competiții au venit 
să se adauge în programul inter
național ajuns acum la oarecare 
saturație așa îneît, Incepînd din 
1974, Campionatele Europei îșl vor 
relua ritmul lor cvadrlenal In 
favoarea Cupei Europei, care se 
va disputa din doi în doi ani, în- 
cepînd din 1973. în scopul popu
larizării șl promovării atletismu
lui, comisia europeană a I.A.A.F., 
ai cărei dinamism merită cele 
mal mari elogii, a reușit să orga
nizeze întîlnirile dintre America 
și bătrînul continent, să oficiali
zeze Campionatele europene de 
Juniori șl pe cele pe teren aco
perit Acestea din urmă, disputate 
la Viena la 14 șl 15 martie, au 
fost marcate de rezultate de mare 
clasă care ne întăresc convinge
rea că atletismul de sală s-a con
solidat șl de partea aceasta a At
lanticului și că toate țările sub
scriu fără rezerve la această rea
lizare.

...Departe de noi glndul de a 
contesta caracterul eminamente 
spectacular al atletismului de 
sală care devine o manifestare de 
o calitate rară cînd atinge un 
nivel superior, dar trebuie să re
marcăm că unele medalii decer
nate la Viena nu au avut nici o 
semnificație șl nu au avut, mal 
ales, atunci cînd numai trei 
echipe au luat startul într-o șta
fetă feminină...

Acesta este motivul pentru care

am abordat pe președintele comi
siei europene. Adrian Paulen, și 
l-am împărtășit o propunere care 
i-a reținut atenția și care va face, 
probabil, curind, obiectul unei 
dezbateri în cadrul unor foruri 
superioare.

Despre ce este vorba ? Nici mal 
mult nici mai puțin decît de or
ganizarea unor campionate mon
diale „indoor" care ar putea avea 
loc în anii impari, deci de două 
ori în cursul unul interval olim
pic șl fără a coincide cu desfășu
rarea Jocurilor... Aceste campio
nate, la scara globului nostru, ar 
crea o motivare suplimentară 
pentru atlețli care nu se simt 
suficient de mult atrași de atle
tismul de sală, nici de alte com
petiții în afara Jocurilor Olimpice. 
Or, cariera internațională a unui 
atlet nu durează adesea mai 
mult decît perioada dintre două

sfîrșltul celor patru luni de vară, 
avînd ca program schi dimineața 
și atletism după-amiază.

In ceea ce privește coborîrea, 
situația este aproape contrarie. 
Avantajul este de partea austrie
cilor, pentru această probă soco
tită, pe drept cuvînt, cea mal 
importantă, mai caracteristică, 
mai apreciată dintre disciplinele 
schiului alpin. Austriecii au, în 
acest moment, o netă superiori
tate în această specialitate, desi
gur prin talent și gust, dar șl din 
cauza condițiilor de antrenament, 
dat fiind că abundența și calita
tea zăpezii contează mai mult 
decît chiar pentru slalom. La in

tică, dar nu se mal ating 
schiuri. De altfel și celebrul Ho
nor^ Bonnet, fostul antrenor al 
echipei Franței, era atașat 
lui Roessner.

BINEFACERILE SCHIU
LUI DE VARĂ

Tocmai acesta a fost primul act 
de „independență" a noilor an
trenori ai echipelor reprezentative 
de schi ale Franței — Rene Sul- 
pice (lotul masculin) și Jean 
Beranger (lotul feminin). Sub 
îndrumarea iul Rent Mallet — 
consilier tehnic — însărcinat cu 
pregătirea fizică a schiorilor 
francezi, Sulpice ș! BSranger au 
efectuat, între iunie și septembrie 
două stagii de cîte 10 zile flecare 
la Alpe d’Huez și Val d’Isăre. 
Programul zilnic cuprindea 3 ore 
și jumătate de schi, dimineața 
(de la 8 la 11,30) și exerciții de 
gimnastică, volei, tenis (timp de 
două ore), după masa. Tot in 
timpul verii, schiorii șl schioarele 
franceze au plecat să „alunece" 
pe pantele din Chile, din Noua 
Zeelandă sau din Australia, ceea 
ce, desigur, avea și un caracter 
publicitar.

Contrar ideii lui Roessner,“ac
tualii antrenori al echipei Franței 
cred că practicarea schiului în 
timpul verii are consecințe favo
rabile asupra sportivilor, în spe
cial dat fiind faptul că nu există 
„febra" participării la marile com
petiții. Astfel, schiorii se pot per
fecționa în slalom, trecînd și te- 
trecînd printre porți. Să nu se 
uite că francezul Jean Vuarnet, 
campion olimpic, astăzi antrenor 
al echipelor italiene de schi, a 
învățat slalomul în timpul verii 1 
Bineînțeles că aplică această me
todă și cu elevii săi, pe care-1 
reunește timp de o săptămînă, la

al 
ideii

unor anumite tipuri de indivizi. 
Ele ar putea conveni, de exemplu# 
iul Adrien Duvillard (considerat 
ca cel mal bun coborîtor la ora 
actuală), care, In timpul marilor 
competiții, se arată foarte emotiv, 
nervos, dar pot avea, ca în cazul 
lui Orcel. și influențe nefaste. 
Astăzi schiorii francezi se mulțu
mesc cu simple ședințe de descon- 
centrare-relaxare șl practică mal 
puțin exercițiile yoga.

Dacă facem un calcul rapid, un 
schior consacră 4—5 ore pe zi — 
ceea ce înseamnă 360 de ore pen
tru întreg înter-sezonul — pentru 
ameliorarea condiției fizice! șl a 
tehnicii. Schioarele au un pro-

lui Juanito
Un as al schiului francez: Jean Noel Augen

Sînt numai 4—5 ani de cînd 
există preocuparea de a 
menține forma schiorilor pe 

durata întregului an. în trecut 
antrenamentele nu erau reluate 
decît la începutul toamnei, dar, 
apoi, intensitatea lor era foarte 
mare. Dar dacă, astăzi, schiorii 
își mențin totuși constantă pre
gătirea fizică tot anul, problema 
principală este dacă antrenamen
tele din timpul verii să se facă, 
sau nu. pe schiuri. Iar de cind 
celebrul antrenor de schi austriac, 
Fred Roessner, care a format nu
meroși campioni (printre care șl 
Tony Seller), a decretat că „schiul 
dfe vară” ar fi nefast competito
rilor, creînd un fenomen de sa
turare, antrenorii lotului austriac 
de schi nici nu mai vor să. audă 
de el. In tot timpul verii ei se 
mulțumesc să efectueze, cu elevii 
lor, multiple exerciții de glmnas-

Din blocnotesul

Brazilienii vor susține încă trei 
meciuri de verificare

Federația braziliană de 
fotbal a stabilit ca echipa 
reprezentativă a țării să ple
ce la Ciudad de Mexico la 
1 mai și nu la 6 mai, cum se 
anunțase acum cîteva zile. 
Această hotărîre a fost luată 
ca urmare a indicațiilor an
trenorului Zagalo. înaintea 
turneului final al campiona
tului mondial, fotbaliștii bra
zilieni vor susține trei jocuri 
de 
cu 
la 
29

verificare : la 19 aprilie 
selecționata Uruguayului, 

26 aprilie cu Belgia, și Ia 
aprilie cu Paraguay.

Olimpiade : un eșec la Jocuri îl 
pune pe sportiv în fața unul vid 
de patru ani pe care de obicei 
este imposibil să îl umple. Un 
titlu de campion al lumii, chiar 
pe teren acoperit, ar constitui o 
apreciabilă compensație. Trebuie 
subliniat de altfel că atletismul 
este unul din puținele sporturi 
mari care nu organizează cam
pionate mondiale in afara Jocu
rilor Olimpice, așa cum fac 
schiul, ciclismul, gimnastica etc.

Noaptea taximetrist ziua fotbalist
c.„,S?£es|>untlentul <1*n Buenos Aires al ziarului torinez „TUTTO- 

° semnalează într-un recent reportaj, referitor la situația actuală 
cun fotbalul argentinian, o serie de anomalii, printre care și modul 
scandalos în care sînt tratați jucătorii de unele cluburi. Iată ce scrie 
corespondentul Iul „Tuttosport" s

aSindlcatul fotbaliștilor, intr-o 
epocă de superprofesionism, se 
află zilnic în situația de a re
zolva cazuri neplăcute : jucători 
profesioniști care ciștigă sume 
mai mici decît un lucrător cali
ficat, ilegalități tn ceea ce pri
vește contractele, contracte ver
bale care nu sint respectate, 
lefuri neplătite, concedieri. Sînt 
mulți jucători din prima divizie 
șl mult mal mulți din diviziile B 
și C care nu șl-au încasat drep
turile de patru, cinci și chiar 
șase luni. Un caz patetic este 
acela al portarului Barbosa care 
Joacă Intr-o echipă de prima di
vizie, Los Andos, și care este 
nevoit să facă noaptea pe taxl- 
metrtstul, iar ziua să se antre
neze pentru că de patru luni nu 
a primit un ban de la clubul 
său.

Denunțul președintelui 
catului fotbaliștilor cri___
(F.A.A.), Omar Pastoriza, a 
semnat un duș rece pentru 
tă lume : „Numai o mică 
de, jucători cîștigă bine în 

.............. vreo 
noștri, 
venituri

tă lume : „Numai

Sindi- 
argentinteni 

ln- 
mul- 
elită 
fot- 

sută.
care 
ml-

bal. sînt în total 
Restul membrilor 
sînt eca. 1 400. au 
zerabile, nedemne".

In finalul reportajului este re- 
daiă și opinia lui Hector Catoira, 
secretarul sindicatului amintit, 
care spune printre altele : „ju. 
catorul trebuie considerat un 
muncitor. Un muncitor, cu ca
racteristici speciale, dar în orice 
caz un om care prestează un tra
valiu, cu dreptul de a se reuni 
într-un sindicat și de a se apăra 
în comun".

ffipaiulj L e, UnforoMda*, ate. Bmolana at. U, ButuatU

Un jucător de la Arsenal
in lotul Angliei

englez Paul 
(Leeds), care a fost 
în ultimul moment 

Angliei pentru cam- 
mondial, a declinat 
El a declarat antre-

Fotbalistul
Madeley 
introdus 
în lotul 
picnatul 
selecția.
norului Ramsey că din „mo
tive personale" și de... obo
seală, nu acceptă selecția. în 
locul său a fost introdus în 
linia de apărare a echipei 
Bob McNab (Arsenal).

„Legiunea străină"
va fi prezentă

Antrenorul echipei Suediei, 
Orvar Bergkmark. a selec
ționat 40 de jucători, prin-

tre care se numără și 9 pro
fesioniști, în vederea alcă
tuirii formației pentru cam
pionatul mondial. La 16 mai, 
echipa Suediei va întîlni în 
meci amical, la Budapesta, 
selecționata Ungariei. Antre
norul suedez a anunțat că va 
apela la serviciile unor ju
cători care activează la o 
serie de echipe profesioniste 
din străinătate. Este vorba 
de Grahn (Grasshoppers Zu
rich), Kindvall (Feijenoord), 
Magnusson (Olimpique Mar
seille), Persson (Glasgow 
Rangers), Nordahl (Ander- 
lecht) și alții.

Program bogat
pentru echipa Bulgariei
Selecționata Bulgariei va 

susține la 3 mai un nou joc 
de verificare în 
neului final al 
lui mondial din 
baliștii bulgari 
echipa U.R.S.S., care, de ase
menea, se pregătește pentru 
acest eveniment. La 8 mai, 
Ia Plovdiv, echipa Bulgariei 
va întîlni o selecționată ce
hoslovacă, iar" la 13 mai va 
juca la Sofia cu echipa Gre
ciei.

vederea tur- 
campionatu- 
Mexic. Fot- 
vor întîlni

ceputul acestui sezon, insă, zăpe
zile abundente din Franța au 
creat cele mai bune condiții de 
pregătire, spre deosebire de Aus
tria, ai căror schiori au trebuit 
să se antreneze pe pantele de 
Ia Cervinla.
EXERCIȚIILE YOGA ADUC 

ȘI NECAZURI...
De asemenea, o preocupare per

manentă a antrenorilor echipelor 
franceze de schi este și pregătirea 
psihologică a elevilor lor. Mult 
comentata pregătire prin efec
tuarea exercițiilor yoga, care a 
făcut furori la Portillo, și de care 
a fost, în parte, legat Succesul de 
proporții al francezilor la Inns
bruck. este astăzi considerată ca 
depășită. Introdusă de Charles 
Bozon, care era un adept con
vins, yoga i-a sedus pe toți mem
brii echipei franceze, dar în spe
cial pe Bernard Orcel — care a 
Izbutit să-și producă și o sincopă 
(1) — Și pe Jean Claude Killy. De 
fapt exercițiile yoga pot avea in
fluențe favorabile numai asupra

gram aproape Identic. Desigur că 
antrenamentele la o vîrstă pre
coce sînt foarte rentabile (de
oarece tinerii asimilează foarte 
rapid tehnica), dar nu sînt încă 
cunoscute cu precizie consecin
țele pe care le produc aceste 
antrenamente asupra elevilor pre-, 
coce.

De asemenea, încercări pentru 
crearea unei dietetici specifice au 
fost efectuate de către francezi in 
1964, la Innsbruck, dar căutările 
n-au fost reînnoite. Toate a- 
ceste probleme (și încă multe 
altele) sînt actualmente studiate 
cu cea mai mare grijă.

Schiul este un sport tînăr. Atît 
în sectorul tehnic șl cel fizic, cit 
și în cel psihologic, sînt de prevă
zut importante evoluții în anii ce 
urmează, în special in scopul in
dividualizării pregătirii, care, pînă 
în prezent, este comună nu nu
mai tuturor schiorilor dintr-o 
echipă, ci și pentru membrii di
feritelor echipe reprezentative de 
țări.

Dumitri» GRAUR

Viitorii noștri adversari
au obtinut același rezultat: 1-1

Viitoarele noastre adver
sare, Franța și Iugoslavia, au 
susținut miercuri două par
tide amicale internaționale.

Francezii au jucat la 
Rouen cu selecționata Bul
gariei (din care au lipsit As- 
paruhov și alți internațio
nali). Gazdele au trebuit să 
se mulțumească cu un scor 
de egalitate: 1—1 deși au 
avut mai multe ocazii (ne
fructificate) și, în special, în 
partea a doua a jocului, au 
asaltat continuu poarta ex
celent apărată 
Echipa Franței 
„11“ cunoscut, 
lui Rostalgmi, 
Bras : Carnus
Bosquier, Nowy, Rostalgmi, 
Michel, Broissard, Bras, Re- 
velli, Loubet, Bereta. O for
mație bine sudată, aproape 
identică cu cea care a învins 
Suedia

Iugoslavia a aliniat, în 
schimb, în partida cu Austria, 
de la Sarajevo, o garnitură 
mult întinerită. Antrenorul 
Rajko Mitici își pregătește 
echipa pentru noua ediție a

campionatului european, în 
care speră să reediteze suc
cesele repurtate în edițiile 
precedente. Și în acest meci 
s-a înregistrat un rezultat de 
egalitate (1—1), nu prea fa
vorabil formației gazdă. Iată 
echipa aliniată de iugoslavi: 
Mutibarici — Graciani, Ste- 
panovici, Pirici, Paunovici, 
Bajici, Petkovici, Musemici, 
Bajevici, Gealei. O vom re
vedea la începutul lunii mai, 
Ia București, 
cătuire ?

TELEX • TELEX
în cadrul campionatului 
unional de hochei pe gheață 
s-au disputat două noi me
ciuri. Dinamo Moscova a 
învins cu 4—1 (1—0, 3—0, 
0—1) pe Traktor Celiabinsk, 
iar Torpedo Gorki a dispus 
cu scorul de 7—4 (2—0, 4—2, 
1—2) de formația S.K.A. Le
ningrad. în clasament conti
nuă să conducă detașat echi
pa Ț.S.K.A. Moscova cu 63 p, 
urmată de Spartak Moscova 
— 50 p (ambele din 34 de 
jocuri), Himik Voskresensk — 
49 p (din 35 de meciuri) etc.

• TELEX TELEX
Turul ciclist al Belgiei a con
tinuat cu desfășurarea etapei 
a 2-a între Virton și Jamber 
(192 km). Victoria a revenit 
belgianului Herman von 
Springel, cronometrat în 4 ii 
42,35. în clasamentul gene
ral individual conduce Roger 
de Vlaeminck (Belgia).

în aceeași al-

de Simeonov. 
a aliniat un 
cu excepția 
Broissard și

— Djorkaeff,

Arsenal conSirmă
ARSENAL 

tinuă ascensiunea 
europeană a tîrgurilor. 
narii" au învins pe

Echipa masculină de baschet 
Cerno Moreț (Bulgaria) a ju
cat la Istanbul cu selecțio
nata de juniori a țării gazdă. 
Baschetbaliștii bulgari au 
obținut victoria cu scorul de 
67—66 (26—29).

La Praga, in bazin acoperit, 
se desfășoară în prezent în
tîlnirea internațională de na- 
tație dintre echipele Ceho
slovaciei și Spaniei. După 
prima zi, scorul este favora
bil cu 63—35 sportivilor oas
peți. Proba de 100 m liber 
a fost eîștigată de spaniolul 
Jorge Comas în 55,3.

con- 
Cupa 
„Tu- 
Ajax 

Amsterdam (anul trecut fina
listă în C.C.E.) și au pășit 
cu un picior în finala între
cerii. O probabilă finală In- 
ternazionale — Arsenal va 
stîrni un ințeres mult mai 
mare decît finalele Cupei 
campionilor sau Cupei cupe
lor.

LONDRA 
în

In cadrul turneului interna
tional masculin de volei, care 
se desfășoară în prezent la 
Tel Aviv, selecționata Olan
dei a întrecut cu scorul de 
3—0 (15—7, 15—9, 15—6) e- 
chipa R. F. a Germaniei.

în clasamentul competiției 
conduc formațiile Israelului 
și Olandei cu cîte 6 puncte, 
urmate de Belgia — 4 p etc.

PERFORMANȚELE ÎNOTĂTORILOR CANADIENI
MONTREAL, 9 (Agerpres).

Cu prilejul unui concurs de
natație, desfășurat
peg, înotătoarea
Angela Coughian 
un nou record al

Ia Winnl- 
canadiană 
a stabilit 
țării sale

în proba de 400 m liber cu 
timpul de 4:34,8. Proba fe
minină de 200 m bras a fost 
eîștigată de Sylva Dockerill 
cu 2:53,2, de asemenea, nou

record canadian. In concursul 
masculin, cea mai bună per 
formanță a fost realizată de 
Byron MacDonald, cronome
trat în cursa de 100 m flu
ture cu timpul de 57.6.

ROMA, 9 (Agerpres). — 
Federația italiană de box a 
înaintat un raport Uniunii 
europene de specialitate 
(E.B.U.) prin care face cu
noscut că boxerul spani,'l 
Sancho Martinez a folosit -r 
stimulente în meciul susținut ' 
la Caserta în compania cam- 
piohului european la catego
ria cocoș, italianul Zurlo.

După cum se știe, această 
întîlnire a revenit lui Zurlo, 
învingător înainte de limită 
în repriza a 4-a. Medicul te- 
derației italiene, Michel Mon- 
tanaro, a arătat că analiza 
lui Sancho Martinez a fost 
pozitivă, cerînd forului euro
pean să treacă la măsurile 
corespunzătoare.


