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LA CLUJ

CAMPIONATELE INTER
DE SĂRITURI

Datele meciurilor de fotbal 

Mexic — România B

CLUJ, 10 (prin telefon). —
Sosiți 
ritorii 
R. D. 
celor
Germaniei și România, și au 
participat la antrenamentele 
desfășurate în cursul zilei. 
Scopul principal al pregătiri
lor noilor veniți: acomoda
rea cu trambulina și cu ba
zinul. Cu acest prilej am pu
tut constata valoarea lor ri
dicată, în special a săritori
lor sovietici, care se anunță 
alături de sportivii țării noas
tre, principali candidați la 
primele locuri ale campiona
telor internaționale de sări
turi 
toți 
ales 
rea 
verificare a pregătirilor efec
tuate în vederea noilor com
petiții internaționale ale se
zonului : campionatul euro
pean de la Barcelona și cam
pionatul balcanic de la Ate
na. Desigur, vor mai fi și 
alte teste („internaționalele" 
Poloniei, Bulgariei, Italiei, 
R. D. Germane ți U.R.S.S.), 

f fiecare dintre ele reprezen- 
tînd tot atîtea pietre de în
cercare pentru sportivii noș
tri care, pentru a ține pasul 
cu solicitările internaționale, 
au pregătit salturi noi cu co
eficient de dificultate ridi
cat. Poate că acum la Cluj 
săriturile nu vor fi executa
te perfect, dar importantă este

vineri în localitate, să- 
sovietici și cei din 

Germană s-au alăturat 
din Austria, R. F. a

stabilirea nivelului a- 
a retușurilor necesare, 

campionatelor

tocmai 
tins și

Programul 
internaționale prevede dispu
tarea săriturilor de la 1' m 
(sîmbătă) și de la 3 m (du
minică).

„Cupei 
după- 
Bucu-

A doua etapă a 
F.R.C.", disputată ieri 
amiază tot pe șoseaua 
rești — Urziceni, ne-a pus din 
nou — grație și vîntului capri
cios de primăvară — în fața 
unei performanțe miraculoase : 
pe prima parte a cursei (50 km) 
s-a rulat cu o medie de 51,1 
km/oră ! A fost un iureș rar 
întîlnit în întrecerile noastre 
cicliste, provocat îndeosebi de 
rutierii lotului național. Numai 
după ce în fruntea cursei au 
mai rămas doar 15 alergători

dati pe ultimul kilometru. Cos- 
ma — surprinzător — a cîști- 
gat etapa și a preluat condu
cerea cursei. Este încă o sur
priză pe care Nicolae Voicu o 
scoate din sacul său fără fund...

După 5 km, clnd ritmul de
venise infernal, Alex. Sofro- 
me a avut o defecțiune. Pă
cat pentru inimosul alergător 
care, apoi, a făcut eforturi 
disperate, dar n-a reușit de- 
cît să contopească cîteva plu
toane și să sosească în grupul 
al doilea (împreună cu Emil

de N. Gavrilă
1 h,13:15, urmat 
fan (Steaua) și 
(Tg. Mureș).

Astăzi, începînd de la ora 
1?-. pe șoseaua București — 
Oltenița (start la km 13,5) se 
dispută etapa a III-a a senio
rilor și întrecerile juniorilor.

H. N.

(Steaua) cu 
de P. Dolo- 
P. Kelemen

Federația mexicană de 
fotbal a anunțat să echi
pa secundă a României va 
susține două meciuri ami
cale cu echipa Mexicului, 
care se pregătește pentru 
turneul final al campiona

tului mondial. Fotbaliștii 
români vor întilni echipa 
mexicană la 22 aprilie în 
orașul Leon, urmind ca 
revanșa să se dispute 4 
zile mai tirziu la Toluca 
sau Ciudad de Mexico.

ale României. Pentru 
participanții, dar mai 
pentru români, întrece- 
reprezintă o importantă

ASMARANDEI

Plutonul fruntaș rulează sus
ținut spre sosire

Foto : TR. GEORGESCU
TURNEUL FINAL AL

(din 49 citi se află în cursă) 
și vântul le-a devenit potrivnic 
— la întoarcerea spre Bucu
rești — ritmul s-a mai domo
lit. Finalul a aparținut cicliș
tilor Cosma și Puterity, eva-

VOLEIBALIȘTILOR ȘCOLARI

CLARIFICĂRI LA FETE,
INCERTITUDINI LA BĂIEȚI

sibiu, io. — Penultima 
tapă din cadrul turneului final 
al diviziei școlare feminine de vo
lei a șters semnele de întrebare 
în legătură cu șansele la primele 
două locuri. Șc. sp. nr. 1 Bucu
rești nu mai poate rata titlul 
de campioană decît In cazul li
nei surprize, practic imposibil 
de realizat. Vineri, elevele an
trenorului Sandi Chlrlță au ob
ținut a patra victorie consecuti
vă în această competiție, învin- 
gînd cu 3—1 pe voleibalistele de 
la Liceul 2 din Rm. Vîlcea.

La băieți, după marea surpriză 
înregistrată în meciul Liceul 2 
Rm. Vîlcea — Șc. sp. Buzău (vîl- 
cenil fiind învinși cu 3—1), locul 
întîl se părea că vă reveni timi
șorenilor. Dar, vineri seara, în- 
tr-un meci care a depășit nive
lul multor partide din divizia A, 
vîlcenil i-au depășit pe timișo
reni cu 3—1 șl păstrează acum 

Aanse de a cuceri primul loc, în 
’caz că Liceul N. Bălcescu din 
Cluj va cîștlga un set în fața 
Școlii sportive din Timișoara, iar 
ei vor învinge cu 3—0 echipa Șc. 
sp. nr. 2 București în ultima 
etapă.

e-

ROMANIA

Campionatele mondiale de 
aeromodele (indoor)PRIMA LANSARE

K.O în prima manșăCampionul lumii
J. Kalina — recordman mondial —cel mai

bun timp al zilei
Sportivii români —lideri in clasamentul

pe echipe
SLANIC-PRAHOVA, 10 (prin 

telefon, de la trimișii noștri). 
Transmitem aceste rînduri de 
pe... fundul Mării Sarmatice, 
din salina Slănic, de la o a- 
dîncime de 122 m, unde asis
tăm la emoționanta deschidere 
festivă a celei de a V-a ediții 
a campionatelor mondiale de 
aeromodele de cameră clasa 
F.I.D. „Emoționantă" în sensul 
că aici, în această mină a că
rei exploatare a început din 
anul 1860, vor evolua cele 
mai perfecționate aeromodele 
din lume, micnocubiile uriașe-

ce străbat astăzi 
sute de oameni

Astăzi: Steaua— 
Dinamo la hochei 

Deși zi de pauză în cam
pionatul categoriei A, vi
neri hocheiul n-a lipsit 
din activitatea patinoaru
lui acoperit „23 August", 
în această zi s-au dis
putat cîteva jocuri „cheie" 
în competițiile juniorilor, 
majoritatea dintre ele în
cheiate eu scoruri strînse, 
ca urmare a unul evident 
echilibru de forțe intre 
combatante.

Programul a fost des-

i
i

PROGRAMUL ZILEI

Ora 10 : 
I.P.G.G.

Ora 16.30 : 
Agronomia ,

Ora 18.30 : 
namo.

Tîrnava
Avîntul

Steaua — Di-

Rusu, Șt. Cernea și multi al
ții) la 8—9 minute de învin
gător. La fiecare kilometru, 
parcurs cu incredibila viteză 
pe care am amintit-o, rămîn 
alți cicliști, printre care și 
Emil Rusu.

Clasamentul etapei : 1. I.
Cosma (Dinamo) a parcurs 

100 km în 2h. 20:34 (m.o.
42,7 km) ; 2. Th. Puterity
(Steaua) același timp ; 3.
V. Teodor (Dinamo) 2h 20:48 ; 
4. N. Ciumeti (Dinamo) ; 5. 
Șt. Ene (Steaua) ; 6. N. David 
(Mureșul Tg. M.) și alți 9 
alergători — același timp ; 
clasament general după două 
etape; 1. I. Cosma 4 h.29:15 ; 
2. N. Ciumeti la 14 s ; 3. V. 
Teodor la 29 s.

Prima etapă a juniorilor 
mari (50 km) a fost cîștigaiă

chis (cam matinal...) ia 
ora 8, printr-un meci din 
„Cupa speranțelor", în care 
s-au întîlnit Metalul Ră
dăuți și Dinamo Bucu
rești. Așa cum era de 
bănuit, elevii din Rădăuți 
au cîștigat, nu fără a li 
obligați să facă serioase 
eforturi. Scorul final re
flectă corect raportul de 
forțe de pe gheață : 4—i
(1—0. 2—1, 1—0). Precizarea 
pe care am făcut-c cum că 
această victorie a fost ob
ținută cu prețul unor e- 
forturi fizice mari are 
scopul de a scoate în e-

vldență una din cauzele 
înfrângerii la limită a for
mației din Rădăuți in me
ciul următor. l'nfru(ntînd 
în campionatul juniorilor 
mari echipa Avîntul M. 
Ciuc, hocheiștii din Ră
dăuți, dintre care mulți 
joacă în ambele întreceri, 
au pierdut la limită un 
meci abundent în faze di
namice și spectaculoase. In 
final, victoria a revenit 
Avîntului M. Ciuc cu sco
rul de 7—6 (2—1, 3—2, 2—3). 
Partida a avut momente 
de mare tensiune, datorate 
mal ales modului în care 
a evoluat rezultatul.

După amiază, prima în- 
lîlnire a cuplajului a fost 
la un pas de a oferi o 
surpriză. în „Cupa speran
țelor". Constructorul, deși 
condusă la un moment 
dat de Șc. sp. M. Clue cu 
6—1, a revenit spectaculos, 
fiind la un pas de ega-
lare. In cele din urmă,
elevii din M. Ciuc au cîș
tigat cu 8—5 (2-1, 4—2,
2-2).

Ultima partidă din pro
gramul de ieri a constituit 
derbyul campionatului de 
juniori, în care Steaua a 
învins cu 7—0 (2—0, 3—0,
2—0) Șc. sp. nr. 2 Bucu
rești. Victoria este merita
tă. surprinzătoare fiind 
doar diferența de scor, 
care se explică prin fap
tul că hocheiștii de la 
steaua au jucat mai or
ganizat, mai eficient.

i
i
i

ECHIPA ROMÂNIEI St DEPLASEAZÂ LA TEHERAN
In cursul zilei de ieri, Federația română de tenis a 

primii din partea forului iranian de specialitate o telegra
mă anunțînd acordul acestuia asupra amănuntelor de or
ganizare a meciului Iran — România, din cadrul primului 
tur ai „Cupei Davis". întâlnirea urmează să aibă loc la 
Teheran, în zilele de 7, 8 și 9 mal.

Machiavelism
sportiv ?

1
i
i
i

i
i
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tica întrecerii sportive înscrisă 
în regulamente și în conștiința 
competitorilor reprezintă su
portul de noblețe al sportului, 
energia care umanizează sau 
ar trebui să-i umanizeze pe 

toți cei ce compun acea categorie
I diversă 'pe care o numim lumea” sta

dionului. A medita continuu și din 
;elurite incidențe asupra fundamentului 

Imoral pe care trebuie cantonată, fără 
excepție, lupta pentru întîietale spor
tivă ni se pare un act obligatoriu I pentru spprfivi, antrenori, conducători,
ziariști, public etc. Nu este îngăduit, 
în nici o circumstanță, să cedăm de Ic 
linia de 
ca pe o 
logică și

I principiu care înțelege sportul 
modalitate de fortificare bio- 
morală, planuri la fel de im- 

----------sincronism

I
 portante, concepute intr- 
perfect.

i
I
I
I
I

lor aeronave 
văzduhul cu 
la bord. Asistăm, deci, la de
filarea echipelor reprezentati
ve ale aeromodeliștilor din Ce
hoslovacia, Finlanda, Franța, 
R. F. a Germaniei, Italia, Iu
goslavia, Polonia, S.U.A., Un
garia și România. După cuvin- 
tul de bun sosit rostit de to
varășul TEODOR CONSTANTI- 
NESCU, președinte al C.J.E.F.S. 
Prahova, și prof. univ. NICO
LAE HANGEA, președintele 
Federației române de aeromo- 
delism, RUDOLF CERNY — 
vicepreședinte al Comisiei in
ternaționale de aeromodelism

Constantin ALEXE 
Vasile TOFAN

(Continuare în pag. a 2-a)

Au
pele
care
șitul
la Cluj, selecționatele Ce
hoslovaciei. MASCULIN : 

iM. Slavic,
I. ■"

fost formate echi- 
naționale de înot 

vor întîlni la sfîr- 
săptămînii viitoare,

Z. Oprițescu, 
Miclăuș, D. Țurcanu 

(clasat pe locul V la „in
ternaționale" cu 58,0), S. 
Cosmescu, E. Aimer, D. 
Naghi (probele de craul), 
V. Costa, E. Hempel (bras), 
Z. Giurasa, Gh. Lupu 
(spate), I. Covaci (delfin), 
L. Copcealău (mixt) ; FE
MININ : Cr. Balaban, A. 
Șterner, L. Radu. D Co- 
roiu (craul), C. Kokai, M. 
Petre, R. Hocher (spate), 
A. Georgescu, R. Petruică 
(bras), G. Cerbeanu (del
fin), A. Groza (mixt). Re
zerve : Cs. Kokai, M. Ho- 
hoiu, Șt. Benedek, A. Pe- 
telei și Liliana Dan.

In meciurile internaționale de aseară ale juniorilor judoka bucureșteni

ECHIPELE ORAȘULUI PRAGA S AU REVANȘAT

Premieră automobilistică
la porțile Muzeului Brukenthal

După două modeste „aperitive" 
(citește întreceri de slalom), con
sumate în ianuarie și martie la 
București, astăzi și mîine va a- 
vea loc la Sibiu cel dintîi „fes
tin" al anului — un raliu de a- 
proape 1500 km, contând ca pri
mă etapă în campionatul națio
nal de regularitate. Deci orașul 
de pe Cibin va inaugura acest 
sezon competițional, aflat acum, 
în 1970, la a Vil-a. ediție, după 
reluarea activității într-o nouă 
structură organizatorică.

Sub ce zodie demarează noul 
sezon competițional ? Ce-1 aș
teaptă în acest an pe oamenii 
din restrînsul cerc al celor „că- 
zuți în patima volanului sportiv" 
(cum ar zice un scriitor de fot
bal, dacă și-ar plimba pana și 
prin automobilism) ? - -
doială, bucuriile nu 
posesia unei jumătăți 
alergători au Intrat
țini Dacia 1100 S, ceea ce este

Fără în- 
lipsesc. In 
de sută de 
noile ma-

un cîștig nu numai pentru spor
tivii în cauză, cl și pentru au
tomobilism în general ; lupta- se 
echilibrează șl spectacolul cîști- 
gă în frumusețe.

Mai există apoi șase automobi
le Renault 8 GordlW care au 
intrat, în urma unei licitații, în 
stăpînirea unor concurenți, a- 
vîndu-1 în frunte pe Florin Po
pescu. Iată, așadar, un alt cîștig 
pe care am ținut să-l semnalăm, 
deoarece automobilismul nostru 
sportiv dispune de orice — și de 
idei, și de planuri de bătaie, și 
de oameni dispuși să urmăreas
că îndeplinirea acestoar planuri, 
și de talente ; un singur capitol 
rămîne deficitar : acela al ma
terialelor adecvate șl, din acest 
motiv, orice mașină în plus in
trată în circuitul competițional 
are darul să ne procure satis
facție.

Să ne gîndim apoi, tot cu sa-

tisfacțle, la faptul că 20 de con- 
curenți înscriși în competiția ce 
începe astăzi sînt constituiți în

Dumitru LAZAR

(Continuare în pag. a 2-a)

In cea de a doua reu
niune de judo, care a avut 
loc aseară tot la sala Flo- 
reasca, echipele de juniori 
(I și II) ale orașului Pra- 
ga au reușit, la capătul 
unor partide viu disputa
te, să-și ia revanșa în fața 
formațiilor similare ale 
Bucureștiului. După păre
rea noastră însă juniorii 
din echipele bucureștene 
au intrat pe patrulaterul 
de concurs plini de 
subapreciind adversarii pe 
care, în prima reuniune, 
i-au întrecut doar la li
mită.

Iată rezultatele tehnice: 
JUNIORI I : cat. 63 kg 
M. Tamaș b. superioritate 
tehnică J. Mikule, cat. 70 
kg M. Notopol egal J. Va- 
cek, cat. 80 kg N. Gheor- 
ghe p.ipp. Z. Kasik, cat. 
93 kg M. Belțig p.s.t. J. 
Trajak, cat. 4-93 kg C 
Nicolau p.ipp. K. Lațina.

noastră însă juniorii

ei,

Baraj pentru divizia B la atletism
Stadionul Republicii găzduiește astăzi (de la ora 

16,30) și mîine (de la ora 9) meciurile de baraj pen
tru calificarea în divizia B a campionatului repu
blican de atletism pe echipe. Iau parte reprezenta
tivele : Hunedoara, Ilfov, Caraș-Severin, Suceava și 
Școala sportivă de atletism II București. Primele 
două clasate vor promova în divizia B.

Pe echipe : București I — 
Fraga I 1—3. JUNIORI II i 
cat. 58 kg M. Badea p.s.t. 
K. Mașek, cat._65 kg 
Roman b.s.t. ~ 
cat. 75 kg 
accidentare 
85 kg C.
I. Kotzka,
Gh. Helsdorfer b.ipp.

C •
Z. Bartoni, 

V. Prioroc p. 
S. Tuma, cat. 
Melnic p.s.t. 
cat. 4-85 kg

B.

Prohaszka.
București II 
2—3.

în final ne facem o plă
cută datorie de a mențio
na, de astă-dată, acurate
țea deciziilor dictate de 
arbitrii noștri, printre care 
Gh. Donciu și L. Vasilcscu.

(c. ch.).

Pe echipe t 
— Fraga II

Numeroase fapte, la îndemîna ori- 
i cărui obișnuit cu disputele sportive, 
I exprimă, frecvent, o realitate ce nu 
Ise cuvine eludată. Am văzut, adesea, 

cum în momente de îndîrjire paroxistică 
pentru obținerea unui gol, unei încer- 

Icări, unui coș etc., unii dintre comba
tanți devin violenți, sau trișează într-un 
fel oarecare, cu speranța că nu vor 

Ifi văzuți de arbitru și că vor obține 
acel element care să-i declare învin
gători. Mare sau mic, într-o înfîlnire 

Imai mult sau mai puțin importantă, 
gestul cu pricina îi situează pe autori 
în afara perimetrului moral al spor- 

Itului. O pojghiță de fair-play, subțire 
ca un strat de pudră pe un obraz 
ofilit, crapă de grabă, la cea dintîi I ciocnire între dorința de victorie și 
exigențele spiritului sportiv. Pariem că 
un sondaj în rîndul sportivilor, al reș- 

Ifjonsabîlilor sau al publicului ne-ar edi
fica despre existența unei mentalități 
mediocre, de care sînt destui atinși.

I
I
I
I
I
I
I
I
I 
IFracțiunea incriminată susține că în 

„cazuri speciale" idealul moral al în
trecerii sportive poate fi părăsit. Pentru 
cîteva clipe sau pentru o fază, sau 
pentru un meci ne asigură ei, încercînd 
să convingă că abandonul amintit nu 
reprezintă, la urma urmei, nici o neno
rocire. Nu cade cerul, nu se oprește 
Pămîntul, nu se usucă iarba, nu se 
declanșează vreo epidemie. Adevărat. 
Nu devine realitate nici una din aceste 
viziuni apocaliptice și nici altele ce 
s-ar mai putea înșira. Dar e ultra
giată, în schimb, aspirația noastră 
spre echitate, spre omenie concentrată, 
spre niște valori morale fără de care 
sportul își pierde rațiunea, axul și 
direcția etică, lumina. Sportul de per
formantă constituie îndeletnicirea popu
lației tinere și eșalonul acesta nu tre
buie nici încurajat, nici tolerat, atunci I cinci, pe stadion, încearcă să ignore 
imperativele morale. Expresia „victorie 
cu orice preț" frecventă în limbaiul 
sportivilor sau al celor ce li se adre
sează și, chiar, în coloanele presei, ar 
trebui arsă ca o erezie. Căci nu este 
decît o formulare aberentă care otră
vește cu subtextul ei niște suflete de 
adolescenți, otlati într-o fază a exis
tenței cînd personalitatea lor se în
doaie ca o trestie după influențele 
ce bîntuie în jur. Nu e permis să acre
dităm sloganul că prețul victoriei nu 
contează. O biruință pe stadion obti- 
nută cu violență, cu furtișag, strivind 
principiile, călcînd peste onoarea ad
versarului și, mai ales, dezonorîndu-te 
pe tine, e tot atît ae respingătoare 
ca o notă de școală obținută copiind 
ca un plagiat, ca un furt nepedepsit 
ca 
ca 
orice preț e o idee bicisnică, zămislite 
în abdomenul machiavelismului de unde 
au ieșit destui monștri care au întu
necat sufletele oamenilor. Acești des- 
cendenți cu faima neagră trebuie stri
viți ori de cîte ori apar și se infil
trează printre pliurile conștiințelor. Și, 
cu atît mai ferm, atunci cînd răzbat 
în cetatea sportului, unde lupta trebuie 
să fie dreaptă ca în poveștile cu voinici 
și Cosînzene.

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
î
I
I
I
I
I
I

o grosolănie trecută cu vederea 
trădarea unui prieten. Victorie ci 
e preț e o idee bicisnică, zămislite 
îbaomenul machiavelismului de undf

I
I
I
I
I
I

Romulus BALABAN ț

Juniorul cehoslovac Z. Bartoni a încercat un procedeu spectaculos cu ajutorul piciorului, 
numit ashi-guruma, dar C. Roman l-a eschivat cu abilitate reușind, în final, să obțină vic
toria in urma unei izbutite uchi-mata Foto i l'HEO MASARSCHI
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REZULTATE DE VALOAREÎN „CUPA DINAMO ii

Am avut în acest an rara o- 
cazie de a vedea la lucru ioată 
elita mondială în schiul nordic. 
Nu era pentru prima oară cînd 
priveam cu admirație zborurile 
lui Raska sau Wlrkola. ori ușu
rința cu care atingea zăpada Odd 
Martinsen sau Galina Kulakova. 
Insă abia acum, urmărindu-1 zi de 
zi în antrenamentele premergătoa
re probelor și în timpul întrece
rilor campionatelor mondiale, am 
găsit explicația marilor perfor
manțe, de această dată obținute 
atit de strălucit de reprezentanții 
URSS și ai RDG. Ea este simplă: 
NIVELUL ÎNALT AL PREGĂ
TIRII. >

Nu intenționez să vorbesc aici 
de „tehnicizarea" procesului de 
pregătire, care înseamnă azi folo
sirea mașinilor electronice de 
calcul, a magnetoscopului, filmă
rilor,. sau a aparatelor de radio 
emlsle-recepție etc., pentru sim
plul motiv că mulți din colegii 
noștri ar găsi argumente în sus
ținerea tezei că, neavind aseme
nea mijloace, nu putem pretinde 
performanțe ridicate schiorilor 
noștri. Nu mă voi referi nici la 
aspectele de ordin material sau 
organizatoric ale pregătirii, deter
minante, de altfel, în obținerea 
performanțelor. Ar însemna, de 
asemenea, să alimentam o sursă 
de continue motivări și justificări 
cu care ne-arn obișnuit, ori de 
cîte ori se analizează rezultatele. 
Mă voi opri asupra aportului ho- 
tăritor pe care-1 aduce calitatea 
procesului de antrenament desfă
șurat de antrenor și de sportivi. 
Sub acest aspect, CAPACITATEA. 
ANTRENORILOR, CONȚINUTUL 
ȘTIINȚIFIC AL PREGĂTIRII ȘI 
MARELE VOLUM DE MUNCA 
DEPUS sub o strictă eșalonare 
metodică, sint determinante in 
obținerea victoriilor. Spațiul nu ne 
permite o argumentare mal largă, 
dar cîteva exemple sînt conclu
dente : Nâpalkov șl Kasaya se 
prezentau la „mondiale" cu un ba
gaj de 250 și, respectiv, 230 de să
rituri pe trambuline de la 30 la 
90 m, iar un antrenament al Iul

Grimmer, Vedenin sau al Olju- 
ninel ori Kulakovei era suficient 
să uluiască nu numai un profan, 
cl chiar un specialist. Așa înclt 
lucrurile se explică de la sine.

In diverse materiale de analiză 
și mai recent în .articolul : „Co
mitetele federațiilor sportive, fo
ruri de dezbatere publică", apărut 
In „Sportul" sub semnătura conf. 
dr. Emil Ghibu, se remarca faptul 
că șl în schi se manifestă carențe 
serioase, reflectate atît In. neres- 
pectarea unor cerințe metodice de 
bază ale antrenamentului, cît și In 
slaba introducere a noului șl ge
neralizarea experienței înaintate, 
Iar conținutul, organizarea șl me
todica desfășurării antrenamente
lor sint rămase în urmă față de 
nivelul internațional.

Această situație ne apare cu 
atit mai neliniștitoare, eu cît fe
derația a întreprins unele acțiuni 
menite să ridice nivelul profesio
nal al cadrelor și conținutul acti
vității : aducerea in țară a unor 
antrenori străini (H. Glass. R. Sul- 
pice) pentru predarea unor 
cursuri : pregătiri comune efec
tuate cu fondiștil sau blatlonlștli 
sovietici ; programarea in țară a 
unor competiții, care s-au bucu
rat de o participare selectă (suro
rile Goltschel, J. Huega etc., În
soțiți de antrenori vestiți, ca H. 
Bonnet), care au înlesnit contacte 
directe unui activ larg de antre
nori șl sportivi și posibilitatea de 
a-și forma o imagine corectă asu
pra tehnicii moderne (de ce în ul
timii ani unica competiție interna
țională de amploare programată 
In țară a devenit o întrecere de 
mina a Ifl-a ?); deplasarea unui 
mare nurnâr de antrenori peste 
graniță (25 antrenori în sezonul 
1968169): participarea la cursuri de 
perfecționare in străinătate ; orga
nizarea anuală de cursuri de îm
prospătare a cunoștințelor (de ce 
s-a renunțat in acest an la for
mula obișnuită ?); asigurarea unul 
material documentar teoretic ; 
promovarea în categorii superioa
re a multor antrenori etc. etc. 
Așadar, suficiente condiții pentru

Radio-expedifia

MAllflE CONCURS
pionierească

AL CELOR MICI!

a se înregistra un reviriment to
tal. Și totuși, unde este eficiența 
practică a acestor acțiuni ? Cred 
că se impune, în primul rînd. 
creșterea exigenței și a răspun
derii personale față de ridicarea 
necontenită a nivelului profesio
nal și îmbunătățirea procesului 
pregătirii, mai multă Intransigență 
șl hotărîre din partea federației 
față de înlăturarea unor lipsuri 
care dăinuie, din păcate, de mul
tă vreme, prea binecunoscute (de 
vreme, ce figurează în fiecare 
dare de seamă) și a instaurării 
unui spirit de obiectivitate in a- 
precierea muncii fiecăruia. Este 
necesară activizarea și creșterea 
răspunderii colegiilor centime de 
antrenori, precum și a resorturi
lor asemănătoare din comisiile ju
dețene: programarea unor cursuri 
de împrospătare a cunoștințelor 
antrenorilor — revizuind chiar 
probleme de bază — (așa cum 
procedează handbalul) defalcat pe 
aspectele muncii cu copiii, jurii 
orii sau seniorii, atlt sub ranort 
instructiv cît și educativ : iniție
re^ unor schimburi de experiență 
intre antrenorii secțiilor fruntașe, 
vizînd activitatea practică concre
tă ; organizarea în sezonul de 
bază a unor ședințe comune de 
antrenament ; mai multă mobili
tate în schimbarea locurilor de 
antrenament și în organizarea u- 
nor competiții atunci cind condi
țiile atmosferici și absența zăpe
zii ar obliga la inactivitate. in 
timp ce In alte părți ale țării slut 
condiții (vezi situația din acest 
an) ; îmbunătățirea muncii de se
lecție pentru loturile reprezentati
ve, atît la nivelul cadrelor cit și 
al sportivilor, în care interesele 
naționale să aibă prioritate. Am 
convingerea că relleetînd și mai 
adine vom găsi căi și mijloace de 
înlăturare a tuturor lipsurilor. Re
zultatele practice, după cum se 
știe, confirmă întrutotul formula: 
pregătire teoretică și practică bu
nă -ț- pasiune + muncă asiduă 
și perseverentă = performanțe su
perioare.

Organizarea bu
nă a ( 
nivelul „ _ . 
gătite atins de 
trăgători și timpul 
frumos au fost 
factorii care au 
ca și în ziua a treia 
pei Dinamo" să se obțină re
zultate foarte bune (excepție 
făcînd juniorii și trăgătorii de 
skeet). Rezultatele obținute 
de Dan Iuga, Ion Tripșa, Ve
ronica Stroe, Ioana Lujeru
(Dinamo) și Petre Sandor 
(Steaua) se situează la nivel 
internațional. Rezultate teh
nice : pistol viteză : 1. Dan 
Iuga 594 p, 2. Ion Tripșa 593 
p, 3. Virgil Atanasiu (Steaua) 
592 p d.b. 148, 4. Ștefan Popa 
(I.E.F.S.) 592 p d.b. 139. 5.
Marcel Roșea (Dinamo) 591 p; 
armă aer comprimat, seniori: 
1. Petre Șandor 378 p. 2. Ștefan 
Caban (Dinamo) 374 p. 3. 
Marin Ferecatu (Dinamo) 373 
p, 4. Marin Marin (Metalul)

anizurea uu- *
concursului, 9 "wm. 
il de pre- * E>

• • ÎÎ
determinat

a „Cu-

„UUI 11 VlIllllilU

370 p, 5. Ștefan Tamaș (C.F.R. 
Arad) 368 p; armă standard, 
60 f culcat, senioare : 1. Ve
ronica Stroe 591 p, 2. Ioana 
Soare (I.E.F.S.) 587 p (48x10), 
3. Melania Petrescu (Dinamo) 
587 p (47X10), 4, Mariana
Borcea (Dinamo) 586 p 
(46x10), 5. Ana Goreti (Olim
pia) 586 p (45x10), 6. Mariana 
Antonescu (I.E.F.S.) 586 p 
(43x10); junioare: 1. Ioana 
Lujeru 587 p, 2. Marina Va- 
siliu (Dinamo) 583 p, 3. Vic
toria Savovici (Dinamo) 572 
p; juniori : 1. Ștefan Safta 
(C.F.R. Arad) 577 p; skeet : 
1. Gheorghe Florescu (Steaua) 
174 t.

După două zile de întreceri 
între juniorii cluburilor Di
namo București și Levski- 
Spartak Sofia, conduc sporti
vii bucureșteni.

Concursul continuă azi la 
Tunari și Dinamo.

Viorel MANCIU

Sancțiuni dictate de Comisia
de disciplină

Analizînd aba
terile de la dis
ciplină comise în 
timpul campio
natelor naționale 
individuale de 
seniori de către 
sportivi, antrenori 
comisia de disci-

a federației
Grigorescu (Șc. sp. 1). pentru 
părăsirea nemotivatâ — înain
tea încheierii partidei — a 
saltelei de luptă ;

avertisment 
(Știința
neprezentarea 

festivitatea de

A

HERR OVERATH ET CO• ••

ion MATEI

unii dintre 
și arbitri, 
plină a Federației de judo a 
dictat, în ultima sa ședință, 
următoarele sancțiuni :

— Excluderea din activita
tea competițională pe timp 
de șase Juni și radierea din 
lotul național a lui Eugen 
Georgescu (I.O.R), pentru 
neprezentarea în partida ce 
urma să desemneze pe oeu- 
panții locurilor 5—6 Ia cat. 
63 kg ;

— Excluderea din activita
tea competițională pe timp 
de nouă luni a lui Dumitru

— Ultim 
Aurel Barbu 
diaș) pentru 
pe podium la 
premiere ;

— Radierea

lui 
Me-

din Colegiul 
central al antrenorilor a lui 
Cristian Paveleseu, 
retragerea 
înainte de 
sportivului

— Ultim 
trenorului

pentru 
din luptă — 

gongul fina] — a 
D. Grigorescu ;

avertisment an
ion Marinescu 

(Inst. Politehnic București), 
pentru vociferări și insulte 
la adresa arbitrilor ;

— Excluderea din lotul re
publican a lui Ion Uonstanti- 
nescu. pentru refuzul de a 
funcționa ca arbitru jude
cător.

Timp de trei zile (marți, 
miercuri și joi) parcul spor
tiv Dinamo a fost teatrul de 
desfășurare a întrecerilor 
sportive din cadrul etapei a 
II-a a concursului republican 
Radio-expediția 
Participanți — 
celor 15 echipaje 
plus două din 
tigătoare ale primei faze.

Mărturisim, ne-a fost di
ficil să ne hotărîm ce jocuri 
vom urmări, căci ele se des
fășurau concomitent pe tere
nurile de fotbal, 
handbal si volei !
grea cumpănă, pașii ne-au 
purtat mai mult — ati ghi
cit ? — spre dreptunghiul de 
antrenament al lui Dumitra- 
che și Lucescu, acolo unde 
selecționatele județelor Ba
cău, Tulcea și Neamț au o- 
ferit, spre bucuria unui mi
cro-public entuziast și gă
lăgios, partide spectaculoase, 
cu goluri, cu foarte multe 
goluri.

Rînd pe rînd, am urmărit 
cu blocnotesul în mînă, as
pecte din întîlnirile de 
bal, volei, handbal și bas
chet. Am fost martori emo
ționați ai unui spectacol care 
— dacă nu a excelat pe plan 
tehnic — a impresionat prin 
angajament și entuziasm.

Șeful redacției „Concursuri

pionierească, 
reprezentanții 
(13 județene, 
Capitală), cîș-

baschet, 
După o

fot-

— expediții pionierești" din 
cadrul Radio-ului, Val Te- 
beica, ne spunea că organi
zarea în sine a acestui con
curs republican — inițiat de 
C.N.E.F.S., în colaborare cu 
Radio-Televiziunea 
siliul Național al 
ției Pionierilor — 
un excelent prilej 
re a micilor elevi 1 
sportive.

Iată rezultatele 
VOLEI. Fete : Arad—Brașov 
2—1, Brașov — Hunedoara 
2—0, Arad—Hunedoara 2—0; 
băieți : Sector 3—Sector 7 
2—0, Sector 3—Galați 2—0, 
Sector 7—Galați 2—1. BAS
CHET Băieți : Olt—Ilfov 45 
—16, Olt—Prahova 
Ilfov — Prahova 
HANDBAL. Băieți : Bistrița 
Năsăud—Harghita 14—7, Ma
ramureș—Harghita 12—11.
Maramureș—Bistrița Năsăud 
13—11. MINIFOTBAL. Bacău 
—Neamț 4—3, Bacău—Tulcea 
6—3, Tulcea—Neamț 4—1.

Echipele clasate pe primele 
locuri au primit din partea 
federațiilor respective diplo
me, fanioane, statuete și 
brelocuri.

Faza finală a concursului 
va avea loc între 17—23 iu
lie, într-o tabără de munte.

i și Con-
Organiza- 
reprezintă 
de atrage- 
pe arenele

tehnice :

52—17, 
23—15.

D. V.

O Carențe și remedii
Comportarea scrimerilor români, participant! la C. M 

de tineret, in discuția Biroului federal

Onestitatea profesională mă 
obligă a preciza că din mo
tive personale am absentat 
timp de o lună de la aseme
nea evenimente cutremură
toare ca retrogradarea noastră 
hocheistică. reluarea campio
natului de fotbal, conflictul 
TV — federație, conflictul 
Fănuș — Barbu (care oricît 
o fi de literar, interesează — 
constat — lumea sportivă, 
probabil prin caracterul său 
de catch, de luptă dusă după 
regulile acelei trînte urîte și 
inumane care în românește 
se traduce „apucă de unde 
poți"...). N-am pierdut finala 
de la Paris, am pierdut însă 
transmisia lui Țopescu — și, 
credeți-mă, instalat într-un 
fotoliu comod dintr-o casă co
modă la Frankfurt.’ aveam 
nevoie pînă la lacrimi de o 
voce românească, în acele 
clipe, care să se bucure de 
victoria noastră. Am auzit că 
Țopescu a fost magistral. 
L-am regăsit sîmbătă seară, 
transmițînd din Floreasca și 
pot spune liniștit că reporte
rul nostru e în formă exce
lentă. I-a priit Parisul ? I-a 
priit succesul ? li priesc lau
dele care-1 potopesc ? Nici 
una din ipoteze nu e de le
pădat. Esențialul e ce va în
țelege dînsul din realitățile 
care-1 înconjoară. Altfel, fraza 
i-a devenit bogată, plină — 
nu numai corectă, spontanei
tatea impresiilor e bine fil
trată. farmecul a mai pierdut 
din pitoresc pentru a cîștiga 
în severitate, — scriu toate a- 
cestea avînd încă în auz gla
sul comentatorilor 
de la televiziunea 
mană. Ei sînt mult 
mai reci, mai sobri,
vîntă în filozofii, amănuntele 
nu-i amuză, umorul e minim, 
cînd există... Oameni ■ serioși, 
poate chiar prea serioși pen
tru gustul nostru — dar ce 
fotbal transmit, la ce fotbal 
le-a dat dumnezeu (sau cine 
o fi...) norocul să asiste I Din 
tot ce am văzut acolo farma
ciile Și fotbalul m-au fascinat

fără 
dar 

dacă

lucruri serioase. Nu 
nu s-ar califica în 
Mexic, acești herri 
prea văd nici cine

6crimerl
C.M. de

Bilanțul tinerilor 
români la ediția 1970 a 
la Minsk este pe cît de simplu 
de redat, pe atît de puțin îm
bucurător : dintre cei 12 spor
tivi care au reprezentat Româ
nia, numai doi — floretistul 
Gabriel Ursovici și sabrerul 
Adrian Creițaru — au reușit 
să se situeze mai aproape de 
nivelul competiției, alungind 
în turul III și, respectiv, în 
semifinale. Ceilalți, în schimb, 
au rămas încă din primele tu
ruri, au dispărut din întrecere, 
intr-un moment în care marile 
valori ale „mondialelor" abia 
își îneheiaseră încălzirea...

Este cazul sâ precizăm.1 din 
capul locului, că la actuala 
ediție a C.M. de tineret, trăgă
torii noștri nu emiteau preten
ții la medalii, în nici o probă, 
în ciuda faptului că se crease 
o tradiție în obținerea de sa
tisfacții supreme. De data a- 
ceasta, schimbul de miine al 
scrimei românești neavind. la 
ora mondialelor, o valoare re
cunoscută pe plan internațional 
(decit cu foarte mici excepții) 
nu putea aspira decit la ocu
parea unor poziții de mijloc. 
N-a fost însă așa !

In ultima ședință a Biroului 
federal a fost analizată com
portarea tinerilor noștri scri
meri. In referatul prezentat

Campionatele mondiale de aeromodele (indoor)
(Urmare din pag. 1)

— declară deschisă întrecerea.
Ora 14.45... Prima lansare ii . 

epartine campionului mondial 
James Richmond (S.U.A.). Te
nacitate ? Armă... psihologică 
de a-și impresiona adversarii? 
Să urmărim, însă, evoluția mi
cului aparat. Cîteva rotari 
largi și aeromodelul prinde 
înălțime. La aproximativ 30 m, 
el lovește cu elicea peretele de 
șare, reușește totuși să se des
prindă, dar alegerea greșită a 
poziției de start, a reglării, 
provoacă o nouă ciocnire. Ar
bitrii opresc cronometrele la 
5:34 — lansare ratată !

La scurte intervale, către 
cupola salinei decolează noi 
aeromodele. Printre ele și cel 
al recordmanului mondial Jiri 
Kalina (Cehoslovacia), care 
avea să-și confirme înalta cla
să. Aeromodelul său. după spi
rale precise, spectaculoase, pe 
mijlocul sălii, s-a stabilit pen
tru multe minute aproape de 
plafon, la circa 50 m. Cind a 
aterizat, în sfîrșit, pe fișele 
de concurs s-a consemnat cel 
mai bun timp al zilei : 37.52. 
Poziția recordmanului mondial 
nu a putut fi periclitată, pen
tru că următoarele evoluții au 
fost marcate 
de minute, 
(de altfel și 
concurs) era 
zentgtivei 
Hintz, După o evoluție promi
țătoare, mai ales ca poziție, 
aeromodelul s-a îndreptai că
tre extremitatea sălii, oprin- 
du-se de perete. Timpul reali
zat : 20:22.

In clasamentul pe echipe, 
după prima 
sportivii 
urmați

cehoslovaci, care au o lansare 
notată cu zero, datorită nepre- 
zentării la start a celui de al 
3-lea concurent. K. Ribecky 
(redutabilul sportiv aviator... a 
pierdut avionul de București 
și urmează să sosească la Slă- 
nic simbătă). Astăzi sint pro
gramate lansările 2, 3 și 4.

Iată cele mai bune rezultate 
ale zilei : 1. J, Kalina (Ceho
slovacia) 37:52, 2. A. Ree (Un
garia) 28:21, 3. P. Andrews
(S.U.A.) 27:52, 4. E. Chlubny 
(Cehoslovacia) 25:55, 5. A. Popa 
(România) 25:16, 6. C. Catugno

(Italia) 24:18. 7. C. Mather
(S.U.A.) 24:13. 8. E. Hamalai
nen (Finlanda) 23:47, 
Vetzel 
23:24. 10.
nia) 22:43.

(R 
N.

9. W. 
. a Germaniei) 
Bezman (Româ-

F.

★
conducătorii delega-Aseară, 

țiilor participante la „mondia
lele" de la Slănic, precum și 
membrii juriului internațional, 
au luat parte la un coctail o- 
ferit de tovarășul Gheorghe 
Alecu, primarul municipiului 
Ploiești.

LOOPINGURI

cu timpi sub 30 
Ultima speranță 

ultimul intrat în 
căpitanul repre- 

României, Otto

O Otto Heintz 
(39 de ani), Nicu 
Bezman, (33), Au
rel Popa (18). 
Așadar, vîrsta e- 
chipei noastre re
prezentative... 90 
de ani — cea mai 
tînără formație 
prezentă la „mon
dialele" de la Slă
nic !
• „Pinochio" este 

numele unui sim
patic 
care
numai în timpul 
antrenamentelor. 
Aparatul aparține 
echipei italiene, 
zboară foarte gra
țios, spectaculos și 
face numai năz- 
bitii. Ultima : în- 
tr-o virtuoasă și

aeromodel 
evoluează

manșă, conduc 
români. Ei sint 
de aeromodeliștii

ambițioasă de
monstrație de a- 
crobație aeriană, 
„Pinochio" a ținut 
să aterizeze pe 
ampenajul unui 
aeromodel de con
curs al sportivilor 
maghiari. Pagu
bă... incomensu
rabilă ! Aeromo
delul a fost ava
riat. Dar cine se 
poate supat a pe 
simpaticul și ju
căușul Pinochio ?

• Un scurt in
terviu cu „asisten
ța medicală" pre
zentă într-una din 
fizele subterane 
ale salinei Slănic.

— Credeți că 
vor fi accidente ?

— Cu asemenea

ce

„fulgi zburători"?
— Totuși, v-ați 

pregătit. Pe 
„mizați" ?

— Pe emoții, 
înălțări și coboriri 
vertiginoase 
clasament.

— Deci ?
— Antinevralgi

ce I...
• Printre tro

feele care se vor 
decerna la aceas
tă ediție a mon
dialelor se numă
ră și o frumoasă 
cupă oferită de 
conducerea sali
nei Slănic. Au lu
crat-o mineri i 
dintr-un — ați 
ghicit — bloc de 
sare masivă...

V. Tf.

in

de către Vasile Chelaru, antre- 
trenor federal, s-a apreciat 
că principala cauză care a de
terminat această prezență ne
convingătoare la Minsk a con
stituit-o pregătirea necorespun
zătoare, 
de care 
leeționați 
măr cu 
antrenamente — in medie 2—3, 
dar și acelea cu un grad de 
intensitate redus. De aci 
rezultat pregătirea sumară, un 
bagaj insuficient de cunoștințe 
tehnice, o orientare tactică a- 
desea greșită. Pare de-a drep
tul de neînțeles această lipsă 
de preocupare fată de buna 
pregătire pentru cea mai im
portantă competiție a anului, 
manifestată nu numai de scri
merii care au primit învestitura 
federației, ci și de unii antre
nori cu recunoscută experien
ță (A. Pelegrini, N. Marines
cu, Al. Csipler etc.). Și mai 
de neînțeles este, însă, un alt 
fapt : chiar și înainte de C.M., 
după ultimul concurs-test, cel 
de la Budapesta, s-au făcut 
simțite unele simptome ale 
pregătirii necorespunzătoare la 
majoritatea scrimerilor din lot. 
Intr-un comentariu pe această 
temă ziarul nostru a atras aten
ția asupra carențelor existen
te, evident în ideea de a fi lua
te unele măsuri, eventual, de 
restrîngere a loturilor, de ac
ceptare a participării numai 
eu acei sportivi care îndreptă
țeau unele nădejdi.

Or, în realitate, lotul n-a su
ferit schimbări esențiale. Iar în 
scurta perioadă dintre Buda
pesta și Minsk, cu toate efor
turile întreprinse, nu s-a putut 
reface handicapul. De aici, o 
concluzie : atunci cînd sint tri
miși scrimeri peste hotare — 
și mai ales la competiții de 
mare anvergură, campionate 
mondiale sau europene, se im
pune să chibzuim mai bine. 
Fiindcă nu participăm la în
treceri sportive numai de dra
gul de a fi prezenți. Mergem 
să învățăm — ea în cazul tine
rilor spadasini și al unor sa- 
breri — dar și să apărăm un 
prestigiu cucerit cu multă tru
dă, cu prețul multor sacrificii 
personale. In această 
privință, floretiștii și 
tele au rămas datori.

Pentru a remedia 
și a revitaliza lotul de tineret, 
biroul federal a preconizat u- 
nele măsuri. Este, in primul 
rînd, vorba de o reselecționare, 
de menținerea în lot — ope
rand cu maximum de exigență 
— numai a acelor tineri care 
oferă certă perspectivă. S-a pus 
de asemenea în discuție și mo
dalitatea de pregătire a lotu
lui : ea rămîne, în principal, 
în atenția cluburilor din care 
fac parte trăgătorii selecționați. 
De aici necesitatea ca antre
norii de club să lucreze la ni- 

,velul cerințelor, iar federația 
de resort să-i îndrume conti
nuu, mai concret și mai efica
ce. O formă utilă de pregătire 
a tinerilor scrimeri va trebui 
să o constituie taberele de vară 
(majoritatea dintre trăgători 
fiind elevi), dar nu în accep
țiunea de pînă acum, pe fon
dul unui dolce far niente, ci 
după criterii vizînd seriozitatea 
și spiritul de răspundere.

Biroul fedral a analizat tot
odată și unele abateri de la 
disciplină săvirșite de cîțiva 
componenți ai lotului, hotărînd

In cadrul cluburilor 
aparțin, scrimerii se- 
au efectuat un nu- 
totul insuficient de

sancționarea floretistelor Mag
dalena Bartoș și Eva Lenghel. 
cu suspendare 
internă (pe 3 
națională (pînă 
lui). Floretiștii 
viei șj Ana Halchin au primit 
cite un avertisment scris.

din activitatea 
luni) și inter- 
la finele anu- 
Gabriel Urso-

au

ultimă 
floretis-

situația

S1MBATA

VOLEI : sala Floreaca, ora 
16 : Dinamo — Progresul (f.A), 
C.P.B. — Rapid (f.A), Steaua— 
Rapid (m.A). Flacăra roșie — 
Viitorul (f.B).

HANDBAL: 
tului, ora 17 : 
Buc. — IEFS

LUPTE GRECO-ROMANE: 
sala Giulești, de la ora 16 : 
Steaua — Dinamo — Meta
lul — Rapid (div. A),

(tineret-rezerve), ora 14 : 
Steaua — Jiul (div. A) : sta
dion Metalul, ora 11 : Meta
lul Buc. — Flacăra Moreni 
(div. B) ; stadion Progresul 
ora 9 : Progresul Buc. —

C) ; teren T.U.G.,. ora 11 : 
T.U.G. — Caraimanul Buș
teni (div. C) ; teren Construc
torul, ora 12 : FI. roșie Buc. — 
Progresul Balș (div. C) ; te
ren Steaua (Ghencea), ora 9 :

teren Tinere- 
Universitatea 

(f.A).

DUMINICA

HeCAIAC-CANOE. Lacul 
răstrău. ora 9 : Crosul cano
torilor,

FOTBAL : Stadionul 23 Au
gust, ora 12,15 : Steaua — Jiul

sportivi 
vest-ger- 
mai seci, 
nu se a-

într-adevăr. O spun cu toată 
răspunderea, acum cînd avem 
un 1—1 proaspăt cu ei : vest- 
germanii joacă cel mai bun 
fotbal din Europa. De fapt, 
nu mai e o „joacă" — e o me
serie, o luptă pentru existență, 
o realitate socială. Mult mai 
ofensivi decît italienii, 
giumbușlucuri spaniole, 
în viteză meridională.
nu și mai iuți, mai aspri de
cît sovieticii, dar și mai teh
nici — numai englezii, după 
părerea mea, le pot face față 
Un meci serios, deși nici ,,a- 
mlcalele" nu-s de subapreciat, 
căci pentru ei chiar „amica
lele" sînt 
văd cum 
finală, la
— și nu
ar putea să-i întoarcă pe dos, 
în condiții normale de joc 
logice, adică fără minuni sau 
„ale proaste". Telegenic, me
ciurile sîpt transmise fără 
cusur, — cadraj, montaj, ur
mărirea unei faze pînă la ul
tima consecință, prim-planu- 
rile, toate acestea nu mai sînt 
„probleme". Comentariul fri
zează informația seacă, dar 
telespectatorii nu se plîng 
din cîte am observat. Ei vor 
să vadă fotbal — nu vorbe 
despre... Și văd fotbal, pe 
cinstea mea ! Am văzut cîte
va meciuri din „regiune" — 
m-am gîndit la Rapid, chiar la 
U.T.A., la ce-ar face Năstu- 
rescu sau Moț dacă ar da 
peste un fundaș din landul 
Hessa, nu din liga întli... 
Meciul de la Cluj, duminică 
mi-a făcut impresia unui film 
din 1925 și de aceea — repet
— acest 1—1 mi se pare ui> 
rezultat „prima" — cum spun 
ei cînd un lucru e bun. Cînd 
o veți vedea pe Borussia din 
Munchen nu știu cum, peF.C. 
Koln, cînd veți vedea ce-i 
aceea Overath, Bekenbauer 
sau Libuda, sau cum se an
trenează acolo portarul din 
Colonia, veți înțelege ce e 
fotbalul în 1970.

BELPHEGOR

Premieră automobilistică
(Urmare din pag. 1) în rezervorul mașinii ben- 

„Premium", sau că Marin
cinci echipe — dintre care două 
alergînd sub flamura Uzinei de 
autoturisme din Pitești — ceea 
ce înseamnă că oamenii în cau
ză vor beneficia de un oarecare 
sprijin, firesc și necesar într-un 
sport atît de oneros pentru el. 
In rest, nu prea avem motive 
de optimism. Pentru sezonul in 
care intrăm nici o mare uzină, 
nici o întreprindere importantă, 
nici o firmă comercială nu s-a 
încumetat să întindă mîna au
tomobilismului sportiv (cum a 
procedat in 1969 U.A.P.). în 
scopul unei cooperări avantajoa
se de ambele părți. Se cheltuiesc 
de multe ori. într-un mod ne
inspirat, suficiente fonduri pen
tru publicitate șt, în general, 
este cunoscută eficacitatea între
cerilor automobilistice în popu
larizarea unui produs sau altul, 
îneît ne 
ce oare 
primul 
produse 
losesc
mijloc de reclamă ? De ce 
nl se
a doua zi după o cursă că Au
rel Puiu a cîștlgat întrecerea a-

întrebăm cu mirare : de 
mărcile interesate (și în 
rînd cele care desfac 
și accesorii auto) nu io- 

eflcient acest important 
nu

oferă prilejul să scriem

vînd 
zlnă ... 
Dumitrescu s-a clasat primul în- 
tr-un raliu folosind uleiul S. R. 
211 ulei care.,, etc. etc. ?

O mică dar inimoasă întreprin
dere din Cluj, cea care fabrică 
bujiile „Sinterom", a Înțeles cel 
mai bine situația pentru care 
pledăm șl a venit In înttmpina- 
rea sportului automobilistic încă 
de acum 2—3 ani. Cum ? Pu- 
ntnd la dispoziția cîtorva piloți 
clujeni produsele sale, formin- 
du-și apoi o echipă (ce va fi 
prezentă și anul acesta în com
petiții), trimițînd pe traseele de 
raliuri o mașlnă-atelier care o- 
ferea alergătorilor asistentă teh
nică și seturi de bujil. Și cam 
același ' 
despre 
nubiana, participantă
ea la susținerea materială a u- 
nor competiții. Din păcate, exem
plele se opresc aici.

Am aplaudat în anii trecuțl 
gestul făcut de ADAS, care a 
oferit premii unor concurenți 
merituoși. Dar anul acesta, atît 
de binecunoscuta întreprindere 
(ale cărei acțiuni publicitare ne 
urmăresc pretutindeni — înce- 
pind cil pauza cinematografelor 
și termlnînd cu cutiile de chi

lucru putem spune și 
uzina bucureșteană Da- 

activă șl

ONG1
campionat, dintre 
Rapid-ț-Voința — 

Plopeni, disputată 
trecută în sala 

au asistat... 60 de

camplo- 
juniori 

se știe.

• Una din zonele 
natului național de 
are loc, după cum 
la Tg, Mureș. Organizatorii, 
mulți dintre ei arbitri, s au 
străduit 
bune de 
rilor. Ar 
aceasta, 
din partea colegiului central. 
Adică, să poată oficia și ei 
la această importantă etapă 
a campionatului. “ 
Bogdan, Orban, 
Tudor nu s-au 
acest privilegiu.

• La 14 aprilie se va des
chide la Tg. Mureș un nou 
curs de arbitri-judecători, 
care va dura 3 luni.

• Este greu să-i convingi 
pe spectatori să vină la o 
gală ce se dispută duminică 
seara. Mai cu seamă cînd în

să ofere condiții 
disputare a meciu- 
fi meritat, pentru 

un mic stimulent

Dar arbitrii 
Mihaly și 

bucurat de

'teren Olimpia, ora 13 : FI. ro
șie Buc. — Progresul Balș 
(juniori) ; stadion Politehnica, 
ora 10,15 : Sp. Studențesc — 
Voința Buc. (juniori).

RUGBY : teren Constructo-

8 : Medicina — Universitatea 
Timișoara (f.A), 
Politehnica Galați 
Giulești, ora 10,30 
Farul ConstanțaUNDE MERGEM ?

T.U.G. (juniori), ora 11 : Pro
gresul Buc. — Gloria Birlad 
(div. B) ; terenul Laromet. 
ora 11 : Laromet — Petrolul 
Videle (div. C). terenul Glo
ria, ora 11 : Mașini unelte — 
Cimentul Medgidia (div. C), 
ora 13 : Mașini unelte — Ci
mentul Medgidia (juniori) ; 
teren I.C.A.B.. ora 11: I C A B 
Arcuda — S.N. Oltenița (div.

Steaua — I.T.C. Constanța 
(juniori) ; teren Electronica, 
ora 13 : Electronica Oboi' — 
Portul Constanța (juniori) : 
teren Sirena, ora 13 : Sirena 
— Unirea Focșani (juniori) ; 
teren Voința, ora 13 : S.S.E. 
nr. 2 — Unirea Mînăstirea 
(juniori) ; teren 23 August II, 
oră 13 : Centrul 23 August — 
Metalul Tîrgoviște (juniori) ;

rul, ora 8,45 : Dinamo — A- 
gronomia Cluj (div. A), ora 
10,15 : Steaua — Știința Pe
troșani (div. A) ; teren Reg'e. 
ora 11 : Sp. Studențesc — O- 
limpia ; teren Aeroport, ora 
10 : Aeronautica — Gloria ; 
teren Giulești. ora 14 : Ra
pid — Arhitectura.

VOLEI : Sala Dinamo, ora

Dinamo — 
(m.A), sala 

: Aurora — 
(m. B),

I.E.F.S. — C.S.M. Sibiu (f.A) ; 
sala Constructorul, ora 8 : 
I.E.F.S. — Viitorul Săvinești 
(m.B), Electra — Constructo
rul Suceava (m.B).

HANDBAL : teiren Giulești, 
ora 9 : Rapid — Constructo- 
torul Timișoara (f.A) ; teren 
Dinamo, ora 9 : Progresul — 
Rulmentul Brașov (f.A), ora 
10,10 : Confecția — Voința 
Odorhei (f.A). ora 11,20 : Di
namo — Politehnica Timi
șoara (m.A) ; teren Voinia 
ora 15.50 : Voința — Chimia 
Buzău (f.B), ora 17 : Voința — 
Universitatea București (m.Al.

ring nu evoluează sportivi de 
prim rang. La recenta întîl- 
nire din 
echipele 
Metalul 
duminica 
Giulești,
spectatori !

• Sugerăm federației să 
nu mai încredințeze sarcina 
de „delegat general al ga
lei" unui arbitru, din orașul 
care găzduiește reuniunea. 
Pentru că, oricît s-ar stră
dui, el nu poate suporta pre
siunile locale și își va da, 
vrînd-nevrînd, în petec. Așa 
s-a întîmplat de curînd la 
Brăila, unde delegatul gene
ral, D. Bocîrnea, a cerut ar
bitrilor să fie mai înțelegă
tori și să acorde boxerilor 
localnici „măcar un punct" !

briturl) a trecut în extrema cea- 
' laltă ; nu numai că întoarce 

fața de la automobilism, dar a 
mărit substanțial cota de asigu
rare pentru posesorii de mașini 
care vor să facă sport. Și aceas
tă măsură, de loc încurajatoare, 
vine într-un moment în care 
concurențli sînt obllgațt prin re
gulament să posede dovezi că au 
trecut pe la ghișeele ADAS.

Să aruncăm o privire asupra 
programului competlțional ce se 
inaugurează astăzi. Ca șl anul 
trecut, în acest program nu sint 
înscrise decît două campionate 
naționale — unul de raliuri șl 
altul de viteză în coastă, fiecare 
cu icîte trei etape. Este mult ? 
Este puțin ? Un sondaj efectuat 
printre piloțli de frunte lasă să < 
se desprindă concluzia că el sîn: « 
atrași in mod deosebit de între
cerile de viteză pe circuit, pen
tru care au cerut un campionat. 
Clubul nu le-a îndeplinit dorin
ța, pe de o parte pentru că sînt 
greu de obținut traseele adec
vate, iar pe de alta din cauză 
că o tristă experiență în mate
rie. trăită anul trecut, a generat 
unele incertitudini la organiza
tori. Și apoi există acea „barie
ră materială" pe care, cel puțin 
în momentul actual, clubul n-o 
poate străpunge.

Revenind la întrecerea de as
tăzi șl miine. amintim că ea se 
va alerga pe traseul Sibiu — 
Mediaș — Agnita — Făgăraș — 
Rîșnov — Pirîul Rece — Brașov — 
Miercurea Ciuc — Comănești — 
Bacău — Oituz — Tg. Secuiesc 
— Miercurea Cluc — Odorhei — 
Vînători — Brașov — Bran — 
Rucăr — Matelaș — Pitești — 
Rm. Vîlcea — Tg. Jiu — Hațeg — 
Sebeș — Sibiu. Peste 1400 km 
de drum cu medii cuprinse în
tre 65 și 85 km pe oră. Șase pro
be speciale (la Pirîul Rece. Co- 
măneștf. Măgura. Oituz, Bran și 
Mateiaș) șl un circuit de viteză 
completează programul competi
ției. La start vor putea fl vă
zute aproape 50 de echipaje, a- 
vîndu-1 în primele rinduri pe 
toți alergătorii cunoscut!. Pe o 
bună parte dintre aceșda l-am 
întîlnit de curînd la A.C.R., unde 
își perfectau formalitățile de în
scriere. Scriau formularele, plă
teau taxele șl declarau stipârați 
(supărați pe organizatori. pe 
ADAS, pe arbitri, pe toată lu
mea) că este ultimul an cînd se 
mai prezintă la curse. Oare așa 
să fie ? Ce copii schimbători sînt 
acești oameni mari cu mănuși 
ca șvaițerul șl cu zgomotul mo
toarelor în Inimi !

148 concurenți la
Cea de-a 3-a ediție a Alpi- 

niadei universitare a reunit 
la etapa sa de iarnă, desfă
șurată pe abruptul prahovean 
al Bucegilor, în organizarea 
I.P.G.G.-București, 148 de stu- 
denți și studente reprezen- 
tînd 12 asociații.

Desfășurată pe o vreme 
splendidă, competiția a dat loc 
la o întrecere ștrînsă între 
bucureșteni și brașoveni, vic-

toria revenind studenților de 
la I.P.G.G.-București cu 146p. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat : 2. Politehnica Bra
șov cu 140 p ; 3. Universi
tatea Iași cu 95 p. (ing. I. 
GHEȚIE, coresp.)

Cei mai tineri înotători
în întrecere

CROS INTERNATIONAL
LA PITEȘTI

Duminică va avea loc 
parcul Ștrand din Pitești

în 
un 

cros internațional, cu parti
ciparea sportivilor din Pleven 
(Bulgaria) și municipiul Pi
tești. întrecerile se vor dis
puta pe 1.000 m (junioare), 
4.000 m (juniori), 2.000 m (se
nioare) și 8.000 m (seniori). 
Este admisă înscrierea în 
concurs și a altor sportivi din 
țară.

In piscina de 25 m din 
Reșița au început întreceri
le concursului republican de 
primăvară al copiilor (categ. 
B, C și D). Primele rezul
tate : Doru Gropșan 68.4 — 
100 m liber: Julieta IMirosu 
și Eugenia Cristeseu 69,5 — 
100 m liber ; Karin Parutseh 
1:20,7 — 100 m spate: .Iu* 
lieta Mirosu 3:06,3 — 
bras : I. Sveț 1:18.9 — 
spate : G. Bosineeanu 
—200 m bras : Zeno 
lovici 19,0 și Mariana
1,9.2 la 25' m liber ; Șt. Mitu 
34,5 — 50 m liber.

A. RUDEANU, coresp.

100 m
100 m 
3:03,6 

lancu- 
Marin

ILIE FEȚEANU
corespondent principal

<



Mîine, etapa a XXI-a 
a diviziei nafionale A
• Va reuși Dinamo București să se apropie de lider după derbyul de ia Ploiești ?
• Victorii facile pentru Steaua, Univ. Craiova și F.C. Argeș? • Un meci cu efecte

DUPĂ „STUTTGART*

Golul nu vine singur! Să-l căutăm...
directe asupra titlului și a... retrogradării in orașul de pe Someș

PETROLUL — DINAMO BUCUREȘTI F.C. ARGEȘ —DINAMO BACĂU

Picaj Dumitrache la Ploiești

C. CERNĂIANU: „ECHIPA 
CARE CÎSTIGĂ NU SE 

SCHIMBA I"
.. .Deci. In tabăra petroliș

tilor nimic. .. senzațional. După 
cum se vede din titlu, aici an
trenorul C. Cernăianu nu se 
abate de la un principiu de
mult cunoscut și va menține 
formația învingătoare la Cluj. 
Așadar, pentru jocul cu Dina
mo, cele 11 tricouri ale ploieș- 
tenilor vor fi îmbrăcate de : 
M. IonescU' — Gruber, Bădin. 
Fiorea, Mocanu, luhasz, Crîn- 
gașu, Dincuță, Grozea, Cotigă. 
Stroe, Incertitudinile planau 
dpar asupra ultimului, ușor 
accidentat la Cluj. Dar dr. 
Cristea, se pare, și-a făcut 
pe deplin datoria.

Miercuri, la Snagov, Dincuță

U. T. A.
U.T.A. PRIVEȘTE 

CU ÎNCREDERE MECIUL 
DE MÎINE

După victoria obținută la Plo
iești asupra liderului, fotbaliștii de 
la U.T.A. privesc cu incedere con
fruntarea cu Farul. Joi, el au 
susținut un joc amical cu Vago
nul. Școr 2—0 (0—0> pentru U.T.A.. 
ambele goluri fiind marcate de 
Otto Dembrovschi. în privința al
cătuirii formației antrenorii au o 
singură dilemă — pe cine să fo
losească extremă dreaptă. La 
amicalul de joi pe acest post au 
fost folosiți Sima șl Atodiresei. 
Care dintre el vor îmbrăca tricoul 
cu nr. 7 vom vedea. în rest, ace
eași formație de la Ploiești, adică; 
G-prnea — Birău, Lereter, Pojoni, 
Broșqvschi, Axente, Petescu. Do- 
mide. Sima (Atodiresei), O. Dem
brovschi, Fl. Dumitrescu.

ȘTEFAN IACOB 
coresp. principal

CONSTĂNTENII 
S-AU ANTRENAT 

LA SIBIU
După jocul susținut joi Ia Sibiu 

cu C.S.M. (scor 2—1 pentru si- 
bieni), constănțenli s-au antrenat 
și a doua zi In localitate, de unde 
urmează să plece in dimineața 
acestei zile, cu trenul, spre Arad. 
Toți jucătorii, după cum ne-a de-

— Mai știi de unde sare 
iepurele 1

PUNCTUL MULT VISAT 
DE IEȘENI

Ieșenii și-au ameliorat, pen
tru moment, poziția în clasa
ment. Situația lor rămîne to
tuși precară, atîta vreme cit 
jucătorii nu depășesc... nor
ma fixată, aducind cite un 
punct și din deplasare. La Cra
iova. echipa va încerca să 
obțină un punct, care poate fi 
deosebit de prețios în lupta 
pentru evitarea, retrogradării.

Fotbaliștii de la Politehnica 
s-au antrenat in familie, avîn- 
du-1 în mijlocul lor și pe Pal, 
căruia i-a expirat suspendarea. 
La Craiova vor evolua : Con- 
stantinescu — Gavril, lanul. 
Alecu, Romilă. Lupulescu, Con- 
tardo (Lupea), Marica. Cuper- 
man, Moldoveanu, Simionaș.

D. DIACONESCV 
corespondent principal

CRIȘUL — A.
REINTRĂ SUCIU 

Șl COCIȘ

Cu toate că' la Oradea a 
plouat zilnic și terenurile sînt 
îmbibate cu apă, localnicii 
și-au intensificat pregătirile 
în vederea meciului cu A.S. 
Armata. Pe lingă antrenamen
tele obișnuite, echipa a jucat 
miercuri cu echipa de tine- 
ret-rezerve pe care a învins-o 
cu 7—2. în linia de atac a 
Crișului și-au reluat locurile 
Suciu și Cociș, complet refă- 
cuți în urma accidentelor su
ferite.

Iată echipa pe care antre
norul Vlad o va alinia dumi
nică : Catona — Sărac, E. 
Naghi, Bule, Popovici, Dără- 
ban, Ceaușu. Suciu, Arnotzki, 
Kun II și Cociș

ILIE GHIȘA 
corespondent principal

NUME NOI 
LA A. S. ARMATA

Pentru jocul de mîine. an
trenorul Bone s-a gîndit să 
folosească o echipă tînără, 
fără Naghi, Siko, Ciutac și 
Toth. Echipa a susținut 
miercuri un amical cu Chi- 

a făcut din nou un meci exce
lent. Văzîndu-1 evoluind. Dincă 
Schileru a remarcat : „Dincuță 
merge din ce în ce mai bine”, 
la care replica lui Cernăianu 
a venit imediat : „Fiți atent. 
Dincuță e în stare să-i bată 
singur pe dinamoviști”.

DINAMO BUCUREȘTI 
SPERĂ SĂ OBȚINĂ UN 

REZULTAT BUN
Antrenorul Nicușor și-a 

revăzut ieri dimineață reu
niți pe toți elevii săi. Apoi, 
pe terenul de la Săftica, di- 
namoviștii au susținut un 
joc-școală cu echipa de ju
niori a clubului din șos. Ște
fan cel Mare. Cu acest pri
lej, antrenorul Nicușor a iă- 
cut unele retușuri în jocul 
elevilor săi, care au exersat 
diferite scheme în sistemul 
defensiv și cel ofensiv.

După evoluția bună pe sta
dionul Neckar din Stuttgart, 
Mircea Lucescu speră să aibă 
o comportare la același ni
vel pe terenul din Ploiești. 
De altfel, și ceilalți dinamo- 
viști care au făcut parte din 
selecționata României care a 
jucat cu echipa R. F. a Ger
maniei sînt în plenitudinea 
forțelor și doresc să obțină 
mîine un rezultat bun.

Iată formația probabilă : 
Andrei — Cheran, Nunweil- 
ler IV, Dinu, Ștefan, Gher- 
gheli, R. Nunweiller, Pîrcă- 
lab, Dumitrache, D. Popescu 
(Both). Lucescu.

- FARUL

Rapidă ascensiune de pri
măvară

clarat antrenorul Robert Cosmoc, 
sînt apțl de joc. Iată formația 
probabilă : stancu — Tănase. Ma
re?, Stoica, Pleșa, Antonescu. D. 
Popescu (Koszka), S. Avram 
(Girip), Sasu (Badea). Tufan, 
Kallo.

I. IONESCU 
coresp. principal

POLITEHNICA IAȘI
PRUDENTA

LA UNIV. CRAIOVA

Mereu, în retur, echipele din 
coada clasamentului au dat 
de furcă Universității, chiar la 
Craiova. Cunoscînd acest lucru, 
echipa lui Coidum se așteaptă 
la o replică puternică din par
tea Politehnicii Iași. Pregătin- 
du-se pentru acest joc, Univer
sitatea s-a antrenat în compa
nia formației prime și a celei 
de rezerve a divizionarei B, 
Electroputere. jucînd cite o re- 
nnză cu fiecare. Scor total : 
6-0.

Ca de obicei, formația este 
anunțată sub semnul probabi
lităților. O comunicăm ca ata
re : Oprea — Niculescu, Bitlan. 
Mincă. Velea. Strimbeanu, 
Ivan. Martinovici, Neagu, Oble- 
menco, Bălan.

ȘT. GURGUI 
corespondent principal

STEAGUL ROȘU
BRAȘOVENII 

AU PREGĂTIT 
O „SCENA NOUĂ"

Pentru partida de mîine, pe 
care stegarii — după spusele 
antrenorului Valentin Stă- 
nescu — o privesc cu destulă 
circumspecție, „U“ fiind o e- 
chipâ capabilă de surprize 
extreme (jycînd ba excelent, 
ba foarte slab), organizatorii 
au pregătit stadionul Munici
pal în condiții optime: ta
belă de marcaj cu ceas elec
tric, cabine pentru reprezen
tanții presei și radio-ului etc...

S, ARMATA

— Cui îi bate ceasul?

mica Tîrnăveni, pe care a în
trecut-o cu 3—1 (1—0), prin 
golurile marcate de Trăznea 
și Lucaci (2).

în partida cu Crișul va fi 
întrebuințat următorul „11“: 
Bay — Șleam, Szollbsi. Don- 
doș. Czako. Hajnal, Ispir 
(Silklovi), Caniaro, Lucaci, 
Trăznea (Fazekaș), Nistor.

I. PAUȘ și C. ALBU 
corespondenți

Samson (Dobrin) și Di
namo...

UN SINGUR
SEMN DE ÎNTREBARE

Numai vineri antrenorii 
argeșenilor au putut face 
antrenament cu lotul com
plet, căci joi cinci jucători 
au fost la lotul B, iar Do
brin a jucat în echipa națio-

STEAUA
REINTRAREA

LUI HÂLMĂGEANU 
RĂMÎNE INCERTA

Cu pregătirea formației 
Steaua ne-a pus la curent 
președintele clubului, Maxi
milian Pândele: „Echipa u 
întîlnit, joi, într-o partidă- 
școală, formația de juniori, 
în compartimentul defensiv, 
Hălmăgeanu și-a reluât locul, 
dar prezența lui în „U“-le de 
duminică rămîne, totuși, in
certă.

Steaua va intra pe stadio
nul „23 August” în următoa
rea alcătuire: Suciu — Cri- 
stache, Ciugarin (Hălmăgea
nu), Sătmăreanu, Vigu, Naom, 
Negrea, Pantea, Tătaru. Ște- 
fănescu, Creiniceanu, (lordă- 
nescu).

JIUL PREZINTĂ 
DOI DEBUTANȚI

Jiul a jucat, joi, la Tr. 
Măgurele cu Chimia (divizia 
C) îji fața căreia a pierdut 
cu 1—2 (1—1). Singurul gol 
realizat de elevii lui Ozon

C.F.R. CLUJ —RAPID

Răducanu: Sper nu se
repete !

„BULETINUL MEDICAL" 
DE LA C.F.R. CLUJ...

...anunță recuperarea jucăto
rilor bolnavi de rubeolă.

— „U" CLUJ
Participarea lui Pescaru și 

Necuia la joc fiind incertă, 
.,ll‘‘-le probabil pentru me-

Șepcile roșii la călcat..

ciul de mîine ar fi; Adama- 
che — Jvăncescu, Jenei, Ol
teanu, Rusu, Radar, Gave 
(Serbinoiu), Drăgoi, Florescu, 
Balint, GyOrfi.

C. GRUIA 
corespondent principal

CE LE-AU FĂCUT LOR 
PLOIEȘTENII...

După dușul rece de dumi
nica trecută, cînd universita
rii au fost întrecuți net de 
Petrolul, la Cluj, gîndurile e- 
chipei lui Anca nu sînt greu 
previzibile. Clujenii vor în
cerca să le facă brașovenilor 
surpriza pe care le-au făcut-o 
lor ploieștenii...

Este de anticipat, așadar, o 
„tactică specială" de joc a 
clujenilor. Rămîne de văzut 
cum o vor privi elevii lui Va
lentin Stăneșcu. ,,11“-le pro
babil: Moldovan — Crețu,
Pexa. Solomon, Cîmpeanu, 
Anca, Mustețea, Uifăleanu, 
Oprea, Munteahu, Barbu. 

nală, la Stuttgart. în afară 
de Pigulea, care încă nu a 
primit avizul medicului, res
tul jucătorilor sînt valizi.

„ll“-le probabil: Nicules
cu — Barbu, Olteanu, Vlad, 
Ivan II, Prepurgel, gtefănes- 
cu (Roșu), Cîrciumărescu 
(Nuțu), Radu, Dobrin, Jer- 
can.

I. FEȚEANU — coresp. 
principal

DEZIDERATELE 
BĂCĂUANILOR

Băcăuanii sînt ferm hotă- 
rîți ca în întîlnirea cu piteș- 
tenii să realizeze două per
formanțe ; e’voluție bună în 
teren și obținerea punctu
lui cedat în tur la Bacău, 
în acest scop, antrenorul V. 
Neagu a insistat în cursul 
săptămînii mai mult pe pre
gătirea tehnico-tactică a e- 
chipei.

Formația probabilă : Ghiță 
— Comânescu, Nedelcu, Ve- 
licu, Maghiar, Vătafu, Duțan, 
Pruteanu, Dembrovschi, Ene, 
Băluță.

ILIE IANCU — coresp. 
principal

— JIUL

Ozon: In gardă, Sătmă 
reanu 

este opera... fundașului ad
vers, Bănică, care a înscris, 
în minutul 5, în propria 
poartă.

Formația probabilă pentru 
jocul cu Steaua: Stan — Ne
meș, Cotormani, Minarciue, 
M. Popescu, R. Popa, Nădă- 
șan, Peronescu. I. Constantin, 
Libardi, Naidin.

Bineînțeles, primii care se 
bucură sînt cei doi antre
nori, dr. C. Rădulescu și O- 
vidiu Hulea, Clujenii, s-au 
antrenat miercuri, joi și 
vineri. cu motoarele ■ la 
„maximă presiune”, iar du
minică vor intra în teren în 
următoarea formație: Măr- 
culescu — Soos, Costea, Dra- 
gomir, Cojocarii. Roman, 
Bretan, Țegean, Marian Po
pescu, Soo, Petrescu.
V. MOREA coresp. principal
RAPIDUL ÎN... ALERTĂ
înfrîngerea din ultima e- 

tapă a constituit subiectul 
principal al ședinței de vi
neri dimineață de la sediul 
clubului Rapid. Lotul a ur
mărit filmul jocului cu tex- 
tiliștii arădeni, antrenorii 
insistînd asupra carențelor a- 
părării ! Spre Cluj au plecat 
toți jucătorii rapidiști (Ră
ducanu, Rămureanu, Pop, 
Lupescu, Dan, Greavu, Dinu, 
Dumitru, Năsturescu, Pe- 
treanu, Straț, Angelescu, 
Neagu, Codreanu, Mazura- 
chis), urmînd ca formația 
să fie definitivată „la 
fata locului"...

Desene de Neucju RADULESCU

Asociația sportivă C.F.R. Paș
cani are o bună tradiție bazată 
exclusiv pe participarea ani de-a 
rindul a echipei sale de fotbal a 
campionatul diviziei B. De aici 
au plecat, numai In ultimii ani. 
jucători cunoscuți și apreclați la 
ora actuală ca Lupulescu, Sâlcea- 
nu, Contardo, Baicu etc. Dar iată 
că, in campionatul 1968—1969, 
după ce schimbă trei antrenori, 
echipa retrogradează. „Ce facem 
acum ?“ s-au Întrebat tovarășii 
din conducerea asociației. Cu toții 
au căzut de acord că trebuie tă
cut orice pentru readucerea echi
pei In divizia B. Se iau apoi tot 
felul de măsuri „organizatorice". 
Se renunța astfel la finanțarea (Șl 
existența, desigur) a mai multor 
ramuri de sport : handbal, lupte, 
volei. turism, tir, haltere șl ci
clism ! Aflăm, cu stupoare. că 
„pe anul 1969 s-au cheltuit fondu
rile numai pentru fotbal, box și 
tenis de ntasă", ceea ce reprezintă 
un caz clasic de deturnare de 
fonduri, celelalte discipline „ne
interesante” fiind lăsate baltă. Se 
alcătuiește și pe anul 1970 un 
plan bugetar destul de ambițios, 
deși cel din 1969 fusese realizai in 
proporție de numai 3o la sută. (!). 
in care se prevăd cheltuieli in 
valoare de 93 500 lei pentru fotbal 
și de numai 1 041 lei pentru tenis 
de masă, popice sau șah ! De 
asemenea, se prevede în buget 
suma de 17 000 lei destinată efec
tuării de pregătiri centralizate 
deșt în DIVIZIA C NU ESTE 
PREVĂZUTĂ ACEASTA FORMA 
DE PREGĂTIRE I Sint așa de 
siguri tovarășii de la C.F.R. Paș
cani că vor promova In divizia 
B ? Altfel nu ne putem explica 
de ce au trecut ca nivel de par
ticipare divizia B și nu categoria 
in care echipa activează actual
mente. în orice caz, au fost pre
văzute șt scoateri din producție, in 
valoare de 10 000 lei, deși norma
tivele existente admiteau în cazul 
diviziei C învoirea din producție 
NUMAI CtTE 2.5 ORE PK ZI. IN 
ZILELE DE ANTRENAMENT, CEL 
MULT DE DOUA ORI PE SAP- 
TAMÎNA. Dar de ce oare să ne 
mirăm, cînd antrenorul echipei, 
N. Alexandru, ne declară că fot
baliștii efectuează aproximativ 14 
ore de antrenament pe sâptămînă, 
dintre care mai mult de jumătate 
dimineața !

Deși ar fi trebuit să apreciem 
franchețea cu care președintele 
asociației, tov. Ing. set P. Teedo-

Nici că se putea — s-o 
spunem din capul locului — 
un test mai util, în etapa ac
tuală, pentru tricolorii ro
mâni decît acest joc cti puter
nica echipă a R.F. a Germa
niei. disputat in condiții de 
deplasare.

Deși, fără cîțiva serioși can
didați la un loc în „ll“-le lui 
Sțhiin (Schultz, Held, Seeler). 
finalista ediției londoneze a 
C.M. a prezentat o formație 
eu suficiente nume presti
gioase : Beckenbauer, Haller, 
Schnellinger. Overath, Weber, 
Hottges, Muller, Vogts, Ma
yer, toți avînd la activ nume
roase jocuri internaționale. 
Apoi, trebuie spus că, în po
fida caracterului amical al 
partidei, fotbaliștii vest-ger- 
rnani au jucat cu o vigoare 
rar întîlnitâ, dorind .pentru ei 
și pentru antrenorul lor (atit 
de sever criticat după insuc
cesul de la Sevilla: 0—2, cu 
Spania) o victorie dacă nu de 
prestigiu, măcar reconfortan
tă moralicește, acum in toiul 
pregătirilor pentru Mexic. Au 
așteptat această victorie toți 
iubitorii fotbalului din R.F. a 
Germaniei, au tremurat, în 
zadar, pentru ea cei apro
ximativ 8(1000 de spectatori 
aflați în tribunele stadionu
lui Neckar.

La valoroasa și energica re
plică vest-germană, echipa 
noastră a răspuns cu jocul ei 
obișnuit (ca organizare și o- 
rientare) și — ceea ce ne-a 
impresionat în mod cu totul 
deosebit — cu o disponibili
tate moral-volitivă care a de
pășit nivelul vechilor rea
lizări în materie avute 
la Londra. Atena șl Lau
sanne, pe stadioanele anu
lui '60: Wembley, Kara- 
iskf.kis, Pontoise...

Punînd o oarecare ordine 
în observațiile noastre, să 
vorbim mai întîi cîte ceva 
despre organizarea de ansam
blu a jocului. Râmînînd fideli 
în materie de sistem, antre
norii Angelo Niculescu și E- 
merich Vogi au plecat de' la 
1—4—o—4, „așezînd" în fața 
lui Răducanu pe Sătmăreanu, 
Lupescu. Dinu și Mocanu 
i-au distribuit la mijlocul te-

Prahova Ploiești — 
Young Fellows Zurich 

4-1 (3-0)
Vineri după-amiază, la Plo

iești, pe stadionul Petrolul, 
formația Prahova (divizia C) 
a susținut un meci amical cu 
echipa elvețiană Young Fell
ows din Zurich, care joacă 
în liga a V-a a țării cantoa
nelor. După o partidă fru
moasă, în care gazdele au 
dominat tot timpul, tabela de 
marcaj indica 4—1 în favoa
rea Prahovei. Golurile plo- 
ieștenilor le-au înscris Teaca 
(2) și Mihai (2), iar cel al 
oaspeților Walser.
I TANASESCU — coresp.

CUPON DE CONCURS

Numele ți prenumele i.............................   ,

Adresa t

1. CE ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU
Sf!-I •. rflLE DE FINALA (reamintim: din fiecare srupă 
se califică primele DOUA CLASATE) ?

GRUPA A .....................................................................................
GRUPA B..........................................................................  . ,
GRUFA C .....................................................................................
GrtUPA D .....................................................................................
2. CE ECHIPA VA C1ȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

reseu. se interesează, dintr-un 
început., de tipul materialului pe 
care urma să-l scriem — „bun 
sau rău ?*• — deoarece „unul bun 
(laudativ) ne bucură, iar unul de 
rău... dv. trebuie să înțelegeți, noi 
sîntem obligați să facem unele 
sacrificii4*, nu l-am putut da asi
gurările pe care le-ar fi dorit. El 
a ținut, să ne prevină că „cine 
caută numai de rău va găsi, de
oarece cheltuielile noastre depă
șesc cu mult veniturile4* (’?!). l)e 
altfel, această notă generală de 
„tQtul e să meargă echipa bine14 
— această echipă ou o medie de 
vîfstă de peste 25 de ani, dintre

PE BANII CUI ?
■® Legătura dintre tin plan 
bugetar nebulos și biletele 
necontabilizate • Cei mai 
in drept să beneficieze de 
trimitere in stațiuni sini tocmai 
fotbaliștii ?• Există o „modă" 

Valea Prahovei ?

care doar doi sau trei jucători ar 
merita să joace într-o divizie su
perioară — o găsim la tot pasul.

Situația bugetară este foarte 
încurcată. Nici o mașină electro
nică nu s-ar descurca acolo unde, 
printre ștersături și adăugiri, erau 
trecute o mulțime de cifre, pe 
care nici financiarul (neangajat) 
al asociației, P. Rotaru, și nici 
președintele secției de fotbal, V. 
Daneș, nu păreau a fi în stare a 
le da, în întregime, o explicație 
plauzibilă. Ne miră, printre altele, 
faptul că suma de 245 000 lei a- 
cordată de Consiliul județean sin
dical Iași, cu destinație specială 
(200 000 lei pentru construirea unui 
gard la stadion (!), 20 000 pentru 

renului pe Dumitru și Radu 
Nunweiller, i-au trimis în 
față pe Neagu, Dobrin, Du
mitrache, Lucescu.

Trecînd de la cadru la 
fond, de la așezare la dina
mica mișcării în teren, vom 
nota că 'în SITUAȚIILE DE 
APĂRARE o serie de jucători 
au avut de îndeplinit roluri 
precise, repliindu-se de pe zo
nele inițiale: Dobrin și Lu
cescu au întărit mijlocul te
renului, Dumitru s-a retras 
undeva în fața fundașilor 
centrali, în sfîrșit Lupescu a 
făcut și el pași înapoi, du- 
blînd și acoperind la nevoie 
coechipierii din linia de fund. 
Am avut, astfel, de a face cu 
clasica apărare „om la om în 
zonă", proprie echipei noastre, 
cu un libero temporar (Lu
pescu) care — să notăm, de
ocamdată, în fugă — la în- 
tîiul său «xamen mai greu 
sub tricoul național s-a achi
tat cu pricepere și conștiin
ciozitate de dificila sarcină 
ce i-a fost încredințată.

Firește, în momentele de 
atac, cînd balonul se afla în 
posesia fotbaliștilor noștri, 
Lupescu, Dumitru, Dobrin și 
Lucescu se reintegrau în 
compartimentele lor, „urcau" 
odată cu ele, străduindu-se să 
recompună caracterul de bloc 
al formației.

Schițat fiind mecanismul e- 
chipei, trebuie spus însă că 
lucrurile au funcționat bine 
numai pe jumătate, în sensul 
că replierea s-a efectuat cu 
suficientă oportunitate, echi
pa strîngîndu-se, în general, 
judicios și rapid în fața vi
jelioaselor atacuri desfășura
te de gazde (ne referim, în
deosebi, la prima jumătate de 
oră) în viteză și forță, pe un 
front larg. în acest timp, e- 
chipa vest-germană a reușit 
cîteva străpungeri numai pe 
flancurile laterale și aceasta 
din cauza unor greșeli indi
viduale (tehnice și de plasa
ment) săvîrșite de fundașii 
laterali, Mocanu și Sătmărea
nu, și care au permis lui 
Grabovschi (îndeosebi). Maas 
și Overath să se infiltreze a- 
menințător prin zonele lor, 
centrînd sau trăgînd la poar
tă periculos.

în FAZA DE ATAC, însă, 
acțiunile jucătorilor noștri 
s-au desfășurat de cele mai 
multe ori într-un tempo lent, 
cu încetinitorul, oferind ad
versarului posibilitatea de a 
efectua în bune condițiuni un 
necruțător marcaj individual. 
Cînd ofensiva noastră s-a pe
trecut în viteză, cu jucători 
de susținere (din rindul linii-

INDISCIPLINA
în ultima sa ședință. Comi

sia centrală de competiții și 
disciplină a Federației româ
ne de fotbal a analizat aba
terile unor jucători și a luat 
următoarele măsuri :

• jucătorul Hornoiu (Mi-

juniori și 15 000 pentru box) nu 
au fost prevăzuți în buget și că 
diverse cifre din documentul cu
mulativ, din 19G9. nu corespund 
cu cele din bugetul pe 1970.

Pe de altă parte, sîntem con
vinși, tovarășii din conducerea 
asociației C.F.R. au „uitat4* să 
contabilizeze alte sume. Este 
vorba de o parte a cotei care se 
adună de la inimoșii susținători, 
ca și de biletele „confecționate* 
special sub formă de invitații și 
apoi vîndute, la prețul de 5 lei, 
în același timp cu biletele tip.

Dar să revenim la pregătirea 
centralizată a fotbaliștilor de la 
C.F.R., pe Valea Prahovei, la 
Predeal. Aceasta s-a petrecut în
tre 19 și 31 ianuarie a.c., iar 
forma cea mai convenabilă găsită 
s-a dovedit a fi plecarea prin 
sindicat, cu bilete de odihnă de 
12 zile. Costul unui asemenea 
bilet (530 lei) a fost achitat fră
țește — jumătate — jumătate cu 
sindicatul uzinei — partea nlătită 
de fotbaliști fiind. în funcție de 
salarizarea individuală. între 100 
și 300 de lei. De altfel, aceste 
practici, aceste așa-zise „sacrifr- 
cii“ sînt caracteristice pentru to
varășii de la asociația sportivă 
C.F.R. Pașcani. în acest fel pu
tem aprecia vinzarea simultană a 
biletelor Up cu cele „confecțio- 
nate“, ca și faptul că mesele a- 
cordate zilnic sînt plătite numai 
pe jumătate, de către fotbaliști.

Uimirea noastră este legată și 
mai mult de faptul că cei 14 spor
tivi plecați în asemenea condițiuni 
în concediu (alți doi au venit 
mai tîrziu) sînt fotbaliști. N-a 
plecat nici măcar unul din cei 10 
atleți sau din cei 12 boxeri exis
tent!, ca să nu mai vorbim de cei 
6 popicari sau cei 4 jucători de 
ping-pong. De asemenea, ne în
trebăm dacă, dintre cei 3 OOo de 
salariați al uzinei, cei mal în 
drept să capete aceste bilete de 
odihnă sînt tocmai fotbaliștii, care, 
lucru știut, nu prea se omoară 
cu munca.

Și mai este ceva. De ce la Pre
deal ? De ce numai pe Valea Pra
hovei ? Oare nu aceleași condiții 
de pregătire și cazare ar fi putut 
fi asigurate, cu economie de fon
duri, și în stațiunile balneoclima
terice din apropiere ? De ce nu 
s-a făcut această deplasare la 
Slănic sau Cîmpulung Moldove
nesc ?

Dumitru GRAUR 

lor dinapoi), cu schimburi de
rutante de locuri, atunci s-au 
creat de fiecare dată acțiuni 
periculoase, care au pus în 
derută sistemul defensiv al for
mației gazdă. Pentru exem
plificare, vom reaminti faza 
care a dus la înscrierea go
lului : Sătmăreanu a urcat 
hotărît în atac pe un culoar 
lateral, a primit, la întîlnire, 
în zonă liberă, pasa lui Do
brin, și apoi a centrat precis 
și puternic cu direcția Neagu 
care a reluat, cu capul, jmpa- 
rabil în plasă. Ne aflam în 
minutul 19 și numai 5 mi
nute după aceea o acțiune a- 
proape identică a făcut să în
ghețe tribunele : Lucescu și-a 
părăsit zona sa, un balon l-a 
găsit liber undeva pe aripa' 
dreaptă, de unde a centrat 
înalt. în careu; venind din 
urmă, la fază, Dumitrache a 
zburat, literalmente, cîțiva 
metri prin aer, trimițînd min
gea spre colțul opus celuia în 
care se afla Mayer, dar gre
șind cu puțin ținta.

Asemenea situații au mal 
fost și în repriza secundă, 
dar mult prea puține. Frec
vența scăzută a acțiunilor o* 
fensive pe care le declan
șează formația noastră ne-o 
explicăm. într-o oarecare mă
sură, prin automulțumirea 
care intervine față de scorul 
existent la un moment dat pe 
tabelă, precum și — într-o 
mai mare proporție — prin 
neîndestulătoarele potențe de 
ordin fizic ale jucătorilor tri
colori.

Sînt defecțiuni cunoscute 
(desigur, proprii șl echipelor 
noastre de club furnizoare da 
elemente pentru lotul repre
zentativ), care le întrec pe 
celelalte, tehnico-tactice.

Și cum înaintea acestui joc 
amical n-a existat o perioadă 
de pregătire comună, să aș
teptăm retușurile necesare, în 
special în etapa care va suc
cede zilei de 19 aprilie, cînd 
campionatul va fi întrerupt 
pentru a face loc finisărilor 
la toate capitolele.

In acest sens, meciurile de 
la 28 aprilie, cu Franța, și, 
de la 6 mai, cu Iugoslavia, 
vor fi noi teste utile, genera
toare de prețioase concluzii 
înaintea asaltului final i 
„campania Guadalajara".

G. NICOLAESCU

SANCȚIONATĂ
nerul Bocșa) a fost suspen
dat pe trei etape pentru lo
virea intenționată a adversa
rului ;

• jucătorii Bratosin (Pro
gresul Timișoara) și Mănăs- 
turean (Șoimii Sibiu) au fost 
suspendați pe cile o etapă 
pentru proteste repetate Ia 
deciziile arbitrului ;

• jucătorii Catra (Sirena 
București), Radu și Gurunțui 
(Autobuzul București) au fost 
sancționați cu mustrare pen
tru neregularități în joc.

Lolo - Pronosport
V-ați depus buletinele 

la Pronosport ?

Astăzi este ULTIMA ZI în 
care vă mai puteți completa și 
depune buletinele pentru 
concursul Pronosport ds du
minică 12 aprilie 1970, al 
cărui program este alcătuit 
din întreaga etapă a cam
pionatului diviziei A dm 
țaia noastră si cinci meciuri 
din campionatul Italian.

în primele trei luni ale a- 
nului o serie de participând 
la Pronosport au iucat si au 
eîștigat. Dintre ei amintim 
pe : Popescu Gb. Ion — Cer
navodă ~ 53.174 lei ; Bu- 
ioreanu Eugen — București 
= 53.302 lei ; Pop Carol — 
Arad = 57 739 lei; Stan Ion 
— București — 58 183 lei ; 
Gavril Vasile — Vaslui = 
83.268 lei ; Palfi Denes — 
corn. Bălan, județul Haighita 
= 100.000 lei.

Participînd la concursul de 
mîine ori in» poate obține 
asemenea premii.

LOTO

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA SPECIALA

DIN 10 APRILIE 1911)

lei.

EXTRAGEREA 1 : 36 r8
16 75 32 74 19 36 58

EXTRAGEREA a II a : 60
82 8 6 37 40 47

FXTK AGEREA a lila: 72
32 26 30 15 9

EXTRAGEREA a 1V-» : 82
26 9 64 50 21

EXTRAGEREA a Va : 90
20 61 34 24 13 89 35

Fond de premi i : 3.158. 727

Plata premiilor la această 
tragere se va face astfel •

— în Capitală, de marți 
21 aprilie pînă |a 25 mai a c.;

— în provincie, de jcî 23 
aprilie pînă la 25 mai a.c.
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1N TURNEUL FULGER DE LA HERȚEG NOVI

BOBBY FISCHER ÎNAINTEA TUTUROR...
BELGRAD, 10. — Turneul 

internațional fulger de șah, 
desfășurat la Herțeg Novi 
(Iugoslavia), a fost cîștigat 
de marele maestru american 
Robert Fischer, care a to
talizat 19 puncte. Tal

(U.R.S.S.) s-a clasat pe lo
cul doi cu I4V2 P, urmat de 
Korcinoi (U.R.S.S.) — 14 p, 
Petrosian (U.R.S.S.) — 13‘/2, 
Bronstein (U.R.S.S.) — 13 p, 
Hort (Cehoslovacia) 12 p, 
Matulovici (Iugoslavia) 10’/2 
p, Smîslov (U.R.S.S.) 9V2 P, 
Reshevsky (S.U.A.) — Sl/2 p 
etc.

15 reprezentative ele țări 
la startul „Cursei Păcii“ Steaua lui Ignis Varese a strălucit pentru a treia oară al Swxeralui C. Bumb

PRAGA, 10 (Agerpres). 
Cea de-a 23-a ediție a 
tradiționalei competiții ci
cliste internaționale 
„Cursa Păcii" se va desfă
șura în acest an pe tra
seul Praga — Varșovia — 
Berlin.

Startul se 
de 12 mai

va da în ziua 
la Praga, iar

sostrea va avea loc la 26 
mai la Berlin. Traseul ac
tualei ediții măsoară 1 978 
km, împărțiți în 15 eta
pe. La întrecere și-au a- 
nunțat participarea cicliști 
din 15 țări, printre care 
și România. Fiecare echi
pă va fi alcătuită din cîte 
șase alergători.

Finala „C. C.E." 
se va desfășura la 28 aprilie

la handbal

MUNCHEN, 10 (Ager- 
pres). — Federația de 
handbal a R. F. a Ger
maniei, organizatoarea e- 
diției din acest an a „Cu
pei campionilor europeni" 
la handbal masculin, a 
comunicat că finala com
petiției se va desfășura Ia 
28 aprilie la Westfalen-

halle din Dortmund. După 
cum se știe, în finală se 
vor întîlni echipele învin
gătoare din partidele se
mifinale : Steaua Bucu
rești — V.f.L. Gummers
bach și R.C. Crvenka (Iu
goslavia) — Dynamo Ber
lin.

începînd de joi seară, cam
pioana Italiei, Ignis Varese, 
are un palmares unic în a- 
nalele baschetului continen
tal. După ce a cîștigat prima 
„Cupă ' ' .............. "
(1966), 
hians 
drid și 
prima ediție a „Cupei cupe
lor" (1967) într-o finală în 
care a învins pe Macabi Tel 
Aviv cu un scor general de, 
144—135 (77—67 și 67—68), 
Ottorino Flaborea și coechi
pierii săi au adăugat în car
tea lor de onoare și un suc
ces în „Cupa campionilor 
europeni".

Scorul final de 79—74 cu 
care „squadra" din micuțul 
orășel aflat în nord-vestul 
Italiei, reprezentînd cunoscu
ta firmă de aparate electrice 
Ignis, a întrecut pe fosta de
ținătoare a trofeului, T.S.K.A. 
TVTnczvwa. nu reflectă poate

intercontinental®1' 
întreoînd pe Corint- 
(Brazilia), Real Ma- 
Jamaco (S.U.A.), apoi

îndeajuns neta superioritate 
arătată în finală de baschet- 
baliștii din Varese. Rusconi, 
excepțional conducător de 
joc, alături de mexicanul 
Raga (un jucător cu mișcări 
feline, deosebit de agil și 
îndemînatic), Richie Jones 
(care a jucat doar o repriză), 
Dino Meneghin, Aldo Ossola, 
sau experimentații Viitori și 
Flaborea au ținut cu tot di
nadinsul să facă o frumoasă 
surpriză antrenorului lor 
Alexander Nicolici, originar 
chiar din Sarajevo, domi- 
nînd cu larghețe această a 
13-a finală europeană. Mai 
tehnici, mult mai rapizi, fo
losind o zonă impenetrabilă, 
jucătorii lui Ignis au știut 
să contracareze admirabil 
avantajul neț al baschetba- 
liștilor sovietici (cu Andreev 
2,15 m și Zarmuhamedov 
2,07 m) sub panou. Chiar și 
în momentele mai dificile,

La Neubrandenburg, Pots
dam și Berlin s-a desfășurat, 
cu cîtva timp în urmă, pri
ma ediție a Turneului inter
național de handbal feminin, 
organizată de forul de spe
cialitate din R. D. Germană. 
După cum se știe, reprezen
tativa României a ocupat la 
această întrecere, în fapt un 
campionat mondial neoficial, 
locul VII. Performanță în e- 
videntă neconcordanță cu 
valoarea pe care o dovedise 
în sezonul competițional 1969, 
grație căreia se situa pe lo
cul II în lume, rezultatul fi
nal a constituit pentru iubi
torii handbalului din țara 
noastră o neplăcută surpriză. 
Pentru a afla explicațiile a- 
cestei comportări nesatisfăcă
toare, am întreprins la Ber
lin o mini-anchetă. Am pus 
la trei antrenori — evidente 
somități în materie — urmă
toarea întrebare : „CE CON
SIDERAȚI CA A LIPSIT E- 
CHIPEI ROMÂNIEI ÎN A- 
CEASTĂ ÎNTRECERE PEN
TRU A DOBÎNDI PERFOR
MANȚELE CU CARE FUSE
SE CREDITATA?'.

Iată și răspunsurile pri
mite 1

HANS BECKER — antre
norul echipei R. D. Germa
ne : „Reprezentativa Româ
niei este o formație tinără, 
de viitor, bine pregătită atle
tic. Neavînd o amplă expe
riență competițională și fiind 
de curind reunită sub o sin
gură baghetă — aceea a an
trenorului Valeriu Gogîltan 
— nu a ajuns încă la sudura 
necesară, la maturitate, la o 
valoare stabilă. Ea joacă — 
în cele mai multe ocazii — 
un handbal frumos, dovedeș
te calități ce pot sta la baza 
unei ascensiuni pe scara va
lorilor. După opinia mea, de 
la această echipă se cere 
mult în momentul de 
Ea are și va mai avea 
oscilații in comportare,

o <
Cu 
intens

! prea 
față, 
încă 
toc- 

echi- 
tim- 

și

mai fiindcă este 
pă foarte tînăfă.
pul, muncindu-se 
serios, echipa României va 
dobîndi un nivel valoric sta
bil și, implicit, va avea mai 
puține sinuozități pe tabela

1.000.000 de
afișe olimpice

MUNCHEN, 10 (Agerpres). 
începînd de joi, peste un 
milion de afișe olimpice au 
fost distribuite în lumea în
treagă. Acestea sînt primele 
afișe oficiale care anunță 
Jocurile Olimpice de vară, 
programate în anul 1972 la 
Miinchen.

Principalul afiș al Olim
piadei reprezintă turnul te
leviziunii din Miinchen, care 
domină instalațiile sportive 
de la Oberwiesenfeld. Alte 
afișe cuprind reproduceri de 
fotografii ale diferitelor spor
turi (atletism, călărie, gim
nastică etc.).

Mini-ancheta noastră internațională

Ce lipsuri a manifestat echipa feminină
de

— răspund

handbal a României in turneul

antrenorii H

rezultatelor, 
rat că echipei conduse 
colegul meu Gogîltan îi lip
sesc personalitățile. Poate că 
pe parcursul evoluției acestei 
formații vor ieși la iveală și 
jucătoare care să poată să 
conducă, să coordoneze acti
vitatea compartimentului o- 
fensiv. Trebuie însă 
manifeste permanent 
dere în echipă și în 
cerea sa tehnică, să 
gure acestei formații 
itor un program competițio- 
nal internațional cit mai bo
gat. Si rezultatele vor veni".

HANS ERIK NIELSEN — 
antrenorul echipei Danemar
cei : „Este foarte dificil de 
judecat o altă echipă și, poa
te, intr-un fel neelegant. Nu
mai insistența dv. mă deter
mină să-mi spun părerea. 
Cred că principala carență a 
echipei României este jocul 
static al pivoților, joc care 
ușurează sarcina apărărilor 
adverse. Alăturînd șt lipsa de 
fantezie a atacantelor, rezul
tă că ofensiva este unul din 
punctele vulnerabile. Uneori, 
însă, apărarea este aceea care 
determină înfrîngerea. Siste
mul defensiv se lasă ușor pă
călit de mobilitatea unor a- 
tacante. O caracteristică ge
nerală este aceea că aproape 
toate jucătoarele (excepție 
face Rozalia Soș) sînt timo
rate de jocul bărbătesc al 
echipelor Danemarcei, R. D. 
Germane, Poloniei. Este, poa
te, urmarea unui exagerat 
simț de conservare, a lipsei 
de obișnuință. Cert este că 
handbalistele din țara dv se 
feresc de disputa cu jucă
toare dîrze, care folosesc co
rect forța fizică, abandonea
ză lupta în momentele cînd 
devine acerbă. Fără îndoială, 
tinerețea formației condusă

Este insă adevă- 
de

să se 
încre- 

condu- 
se asi
de vi-

PARIS, 10. — In optimile 
de finală ale probei de dublu 
bărbați din cadrul turneului 
internațional de tenis de la 
Nisa, cuplul alcătuit din Se
ver Dron (România) și J. 
Pokorny (Austria) a învins 
cu 6—3, 6—4 perechea po
loneză Gasiorek—Rybarczyk. 
Alte rezultate: Chanfreau, 
Rouyer (Franța) — Bengtsson, 
Nerrel (Suedia) 4—6, 8—6, 
6—3; Barclay, Beust (Fran
ța)— Machan, Varga (Unga
ria) 6—3, 6—3 ; Hombergen 
(Belgia), Moore (Australia) —

R. D. Germană ?
Becher (r.d. Germană), n. I 

și B. Toroh (Ungaria) — 
de prof. Valeriu Gogîltan 
este o explicație. Talentatele 
handbaliste din România au 
suficient timp în față pen
tru a putea corija deficien- Q 
țele scoase în evidență de 
meciurile susținute la Neu
brandenburg și Berlin".

BODOG TOrOK — antre
norul echipei Ungariei : „A- 
cum 4 luni am văzut la Cluj 
această 'echipă. Era, de fapt, 
alta, deși 
au rămas 
Cred că 
este puțin 
mul turneu în care 
Nagy Climovschi a 
mult. Asta înseamnă că e- 
chipa nu merge. Joacă atît 
de încet incit și formația Po 
loniei mi s-a părut mai ra
pidă. Și, mă gîndesc, ce fi- 
naluri de invidiat avea e- 
chipa României! tn mod e- 
vident este vorba de un ac
cident. Nu este posibil ca a- 
ceastă formație, care a făcut 
meciuri splendide cu repre
zentativele Uniunii Sovietice, 
R. D. ~ 
etc, să 
dicată. 
martie 
formă 
toare. Să nu uităm că forma 
sportivă se obține, dar se și 
pierde. Rezultatele din tur
neul la care am asistat nn 
pot să constituie un obstacol 
în evoluția reprezentativei 
României".

Așadar, aceasta este păre
rea unor oameni neutri, a 
unor tehnicieni de vază care 
au văzut echipa României e- 
voluînd în acest important 
turneu. Le-am reprodus pă
rerile pentru a fi de folos 
atît antrenorului Iotului — 
prof. Valeriu Gogîltan, cît și 
antrenorilor echipelor de club 
care dau jucătoare naționa-

Frih Nidscn (Bnncmarca)

lei. Să sperăm că vor fi, în- 
tr-adevăr, de folos.

Hristache NAUM

cînd sub impulsurile solitare 
ale lui Belov (cel mai bun 
jucător al învinșilor) și S' 
biakin, T.S.K.A. reușise să se 
apropie la numai un coș di
ferență (50—52 în min. 27, 
54—56 în min. 30), italienii 
nu’ și-au pierdut cumpătul, 
și profitînd de seria celor 4 
„cîrlige" excepționale ale că
pitanului lor, Flaborea, și-au 
ținut la distanță un adversar 
aflat în mod cert într-o zi 
slabă.

în mod cu totul surprinză
tor, elevii lui Alaciacian nu 
s-au ridicat decît rareori la 
valoarea pe care o anunța 
excepționala lor carte de vi
zită (44 de victorii în 58 de 
partide jucate în C.C.E.). Ei 
au acționat în permanentă 
pozițional, căutîndu-1 cu în
dărătnicie pe gigantul An
dreev, care a fost o mare 
deziluzie, și s-au repliat lent, 
fiind deseori prinși pe picior 
greșit de năvalnicele contra
atacuri declanșate de Rus
coni si Raga.

Toate acestea sînt, de alt
fel fidel reflectate și de sta
tistica coșgeterilor. Andreev, 
cu 12 puncte, este doar al 
patrulea în rîndul celor mai 
productivi coechipieri, dintre 
care se disting Belov (18), 
Zarmuhamedov și Sibiakin 
(cîte 14). italienii au avut 
în Meneghin (20), Raga 
si Flaborea (14) pe 
buni. ►

în sfîrșit, ar mai 
menționat arbitrajul

lent prestat de cuplul Alznar 
(Spania) — Szabo (Ungaria), 
care a avut de condus una 
din cele mai interesante fi
nale din istoria competiției.

Vlado MARKOVICI
Sarajevo, 10 aprilie.

La Budapesta a început 
un turneu internațional de 
box la care participă 70 de 
pugiliști din cinci țări i 
Bulgaria^, Cehoslovacia, ~ 
D. Germană, România 
Ungaria. într-un meci 
disputat, boxerul român 
Bumb l-a învins la puncte 
de Magyar (Ungaria).

R.
Și 

viu
C.

cei
(19) 
mai Italianul Klaus Dibiasi (in fotografie) a cîștigat — cu un total 

de 479,79 p — proba de sărituri din turn a meciului America— 
Europa, desfășurat la Fort Lauderdale (Florida, SU.A.). In 
proba similară feminină, victoria a revenit sportivei americane 

Lokken, cu 338,55 p.
fi de 

exce- i

în componența ei 
aceleași jucătoare, 
echipa României 
obosită. Este pri- 

Irina 
vorbit

Germane, Iugoslaviei 
nu aibă o valoare ri- 
Socotesc că în luna 
nu s-a aflat într-o 
sportivă corespunză-

Bernasconi, Lovera (Franța) 
6—4, 4—6, 6—1.

în proba de simplu mas
culin (optimi de finală), ju
cătorul vest-german Meiler 
a dispus cu 6—2, 8—6 de 
francezul Contet. Iată și cî- 
teva rezultate înregistrate în 
proba de simplu femei : 
Niessen (R. F. a Germaniei) 
— Borka (Ungaria) 6—1, 
6—2 ; De Roubin (Franța) — 
Stove (Olanda) 2—6, 7—5, 
6—2 ; Chanfreau (Franța) — 
Anschner (S.U.A.) 6—2, 6—3.

Arbitrul principal al C.M. de la Bolzano, F. WATZINGER, declară :

„Popicarii români - tavoriți la toate probele"
• Jocurile se vor desfășura intr-un mare patinoar artificial • Totul automatizat • Recordurile 
lumii depind de calitatea pistelor •Tributul ridicării manualei S-a mărit numărul țărilor participante

Dl. Frantz Watzinger (Aus
tria), numit de forul interna
țional de specialitate ca arbi
tru principal al campionatelor 
mondiale de la Bolzano (24 
31 mai), este un statornic slu
jitor al sportului popicelor. A- 
proape că nu e competiție de 
mare anvergură în distribuția 
căreia să nu fie cuprins. Din 
1966, an în care au avut loc 
la București campionatele 
mondiale și pînă în prezent, 
arbitrul Watzinger a fost- — 
cu prilejul unor diverse con
cursuri — de patru ori oas
petele țării noastre, ultima dată 
eonducînd întîlnirea dintre re
prezentativele României și Un-„ 
gariei. Fiind, deci, vechi cu
noștințe, am intrat direct 
subiectul marilor întreceri 
la Bolzano :

Cititorii noștri ar vrea 
afle, mai întîi, amănunte 
la locul de desfășurare a 
propiatei ediții a C.M.

— Vă răspund fără ezitare. 
Cu o săptămină in urmă am 
fost la Bolzano pentru a ve
rifica stadiul lucrărilor orga
nizatorice. Jocurile vor avea

în 
de
să 
de 
a-

loc în incinta unui mare pa
tinoar artificial acoperit. In a- 
fara vestiarelor și a celorlalte 
dependințe ale bazei sportive, 
totul va fi nou : cele șase piste 
se vor turna pe im suport de 
lemn care le va izola de te- 
rasamentul patinoarului, ridi
carea popicelor, semnalizarea 
depășirilor, ceasurile de con
trol, anunțarea 
parțiale și totale funcționînd 
in mod automat.

— Socotiți că se 
din trecerea de la ridicarea 
manuală a popicelor la cea 
automatizată, de la „bețe" din 
lemn la cele cu bandaj de 
plastic ? Există niște avantaje 
și dezavantaje în obținerea 
zultatelor ?

— Da, și mai mult nu ! 
dică se pierde acel farmec 
jocului de ridicătorii pistelor, 
în schimb, automatizarea res
pectă timpul de desfășurare a 
manșelor și indică prompt re
zultatele parțiale publicului. In 
ceea ce privește popicele din 
lemn, acestea cer mai multă 
siguranță și finețe pentru do- 
borirea diferitelor figuri la

rezultatelor

pierde ceva

re-

A- 
dat

„izolate", creind un plus de 
dificultate popicarilor. Cele cu 
benzi de plastic cad mai ușor 
și atunci cînd nu prinzi per
fect „ulițele" din lăcașul po
picelor. De exemplu, la ediția 
anterioară a campionatelor, de 
la Linz, s-a jucat pentru pri
ma oară cu popice din mate
rial plastic și s-au stabilit 7 
recorduri mondiale, unele ne
clintite de ani de zile.

— Considerați că pistele au
tomatizate dau măsura exactă 
a pregătirilor făcute 
nemecanizate ?

— Știu Ia ce vă 
s-ar putea să intrăm 
ren litigios. Federația 
națională a aprobat desfășu
rarea întrecerilor pe arene au
tomatizate, pentru că în ma
joritatea țărilor întreținerea ri
dicătorilor este mai costisitoa
re decît automatizarea pistelor. 
Echipele dv. se antrenează și 
joacă mai mult pe arene ne
mecanizate. Ei bine, am văzut 
jucătoare și jucători venind 
de pe arene simple și obți- 
nînd rezultate foarte bune pe 
piste automatizate, cum am vă-

pe arene

referiți și 
pe un le- 

inter-
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O trecere în revistă a princi
palelor evenimente sportive 
care vor popula soena inter
națională în zilele ce urmează 
nu poate începe, de data aceas
ta, decît cu fotbalul. Balo
nului rotund îi sînt rezervate

majoritatea prim-planurilor, 
iar adoratorilor lui satisfacții 
multiple.

Mai întâi, o competiție care 
a bătut toate recordurile de 
longevitate. „Cupa Angliei", a- 
junsă la cea de a 65-a ediție,

va fi scoasă din nou din vitri
nă pentru a asista din tribu
na de onoare de pe Wembley 
la ultimul act, din cele multe 
începute în toamnă. Altădată, 
semnal de cădere a cortinei în 
soccerul insular, programată 
tradițional în prima sîmbătă 
a lunii mai, finala lui F.A. 
Cup a fost mutată acum mai 
devreme în calendar pentru a 
crea spațiul cuvenit pregătiri
lor pe care le fac băieții lui 
Sir Alf Ramsey în vederea 
altei mult visate 
Anul acesta, vedetele 
balului englez, ca și 
din rîndurile tuturor
16 „mexicane", nu vor cunoaș
te io vacanță timpurie. Stau 
față în față, azi după-amiază, 
Leeds United — actuala cam
pioană a Angliei — și Chelsea, 
apărînd onoarea Londrei. Două

finale. 
fot- 
cele 

celor

Fotbalul nu ne mai
baloane, sugerînd bogatul program internațional al soccerului în

clipă de răgaz!... — pare a spune acest microbist invadat de 
■ilele ce urmează

!
zut formații recunoscute cu ca
lități pe arene automatizate 
care au evoluat slab in a- 
celeași condiții. Prin urmare, 
în chestiunea aceasta cred că 
succesul il asigură în propor
ție de 90 la sută pregătirea 
serioasă, iar restul depinde de 
particularitățile necunoscute 
ale arenei, mai ales in cazul 
campionatelor mondiale, unde 
nimeni nu are dreptul să se 
antreneze pe pistele de concurs. 
Bineînțeles, că popicarii ro
mâni vor plăti un tribut mai

mare particularităților arenei 
automatizate cu care nu sini 
acomodați. Dar, cum pînă in 
prezent sportivii dv. au su
plinit acest handicap cu un 
plus de pregătire metodică, 
sînt convins că nu le este tea
mă de automatizare și se vor 
număra și la apropiatele con
fruntări printre animatorii tu
turor probelor.

— Ați văzut multe echipe. 
Care dintre ele se îndreaptă 
spre invidiatele titluri ?

— Nu cred că întrecerile de 
la Bolzano vor aduce schim
bări spectaculoase în ierarhiile 
campionatelor anterioare. La 
echipe feminine : România și 
K. D. Germană ; la formații 
masculine : România, R. D. 
Germană și R.F. a Germaniei; 
Ia probele individuale : sporti
vii din România, R. D. Ger
mană, R. F. a Germaniei, Ce
hoslovacia și Iugoslavia — iată 
favoriții mei.

Am mai aflat de la inter
locutorul nostru că la ediția 
C.M. ’70 de la Bolzano numă
rul reprezentativelor pe țări s-a 
mărit de la 10 la 11, prin par
ticiparea selecționatelor Sue
diei și că se așteaptă confir
mări din partea echipelor Bul
gariei 
reținut 
vor fi 
doborî
corduri ale lumii, în special 
la băieți, care au atins cifra
— incredibilă acum 10—15 ani
— de peste 1 000 p.d.

Traian IOANIȚESCU

cluburi vechi, dar mereu tine
re, datînd de pe vremea insti
tuirii gloriosului trofeu.

Dacă Manchester City, actua
la deținătoare a „Cupei An-

gliei”, nu mai poate s-o aducă 
acasă, ea va încerca să-și ia 
revanșa în întrecerea care re
unește pe cîștigătoarele tutu
ror cupelor naționale de pe 
continent. '" 
completă 
ca și în 
europene, 
vinsă cu 
pe terenul acesteia, caută să 
întoarcă rezultatul general în 
favoarea sa, după cum o pozi
ție excelentă are reprezentanta 
Poloniei, Gornik Zabrze, care 
începe meciul de acasă cu A.S. 
Roma de la scorul de 1—1. In 
„Cupa campionilor europeni" 
luptă decisivă, în al doilea tur 
al semifinalelor, intre Celtic 
Glasgow și Leeds United (1—0) 
pe de o parte Feijenoord Rot
terdam și Legia Varșovia (0—0) 
pe de alta. Aci, mari favoriți 
sînt scoțienii, desigur. Și din 
nou despre britanici trebuie să 
vorbim referindu-ne la ultima 
din această serie de competi
ții, anume „Cupa europeană a 
tîrgurilor". Atsenal, cîștigind 
cu 3—0 în deplasare la Ajax 
Amsterdam. îndeplinește o sim
plă formalitate în semifinala 
de miercuri. Aproape la fel, 
pentru Inter, care a cîștigat 
în tur cu 1—0 în fața lui S.C. 
Anderlecht, meciul de la Mila
no nu pare să mai ridice pro
bleme.

In fine, de pe agenda fot
balistică nu lipsesc nici me
ciurile inter-țări. Tot în verifi
care pre-mexicană, echipa Un
gariei se. deplasează la Bel
grad pentru a juca împotriva 
acestui excelent sparing-par- 
tener care este naționala iugo
slavă. La Viena, Cehoslovacia 
întâlnește Austria, într-un alt 
joc-test, care poate să șteargă 
mai multe semne de întrebare 
de pe lista 
Marko.

Fotbalul 
pe planul 
decît de ciclism, baschet și că
lărie. 150 de ași ai pedalei iau 
startul duminică în clasica în
trecere rutieră Paris - Roubaix, 
probă de duritate excepțională. 
Nu lipsesc de pe afiș nume 
consacrate ca Merckx, Gimondi, 
Dancelli, Godefroot, Sercu, 
Poulidor, Motta. La Ancona, 

' în Italia, turneul eliminatoriu 
în vederea campionatelor eu
ropene feminine de baschet 
va trebui să desemneze pină 
duminică pe cea mai bună din 
ceie patru ehipe : Cehoslova
cia, Anglia, Italia și Danemar
ca. Iar J. A. Vichy și Fides 
Napoli luptă miercuri între 
panouri, pe terenul celei din
ții, în turui finalei competiției 
europene a cîștigătoarelor de 
cupe. Și dacă toate sporturile 
părăsesc în aceste zile săli și 
terenuri acoperite pentru a ieși 
sub cerul liber, călăreții ne re
zervă surpriza unui C.H.I.O. 
„indoor" la Nisa, cu atît mai 
interesant prin aceasta.

Radu VOIA

Miercuri este etapă 
în „Cupa cupelor", 
celelalte competiții 

Manchester City, în- 
1—0 de Schalke 04,

antrenorului Joscf

nu este concurat 
marilor competiții

TELEX • TELEX
Boxerul austriac Hans Orso- 
lics și-a păstrat titlul de 
campion european la cat. se- 
mimijlocie. în meciul desfă
șurat la Viena în prezența a 
15.000 de spectatori, Orsolics 
l-a învins la puncte după 15 
reprize pe italianul Carmelo 
Bossi. Orsolics a fost pre
gătit pentru acest meci de 
fostul triplu campion olimpic, 
maghiarul Laszlo Papp.

După trei etape, în Turul ci
clist al Belgiei conduce bel
gianul Eddy Merckx, urmat 
de compatrioții săi Walter 
Godefroot — la 3:03 și Eric 
de Vlaeminck — la 8:00.

• TELEX ® TELEX
(întrecerile 
la Tampere) 
de selecționata Cehoslovaciei, 
care în meciul decisiv a în
trecut cu scorul de 4—1 (0—0, 
1—1, 3—0) formația U.R.S.S. 
Clasamentul final : 1. Cehoslo
vacia 8 p ; 2. U.R.S.S. 6 p ; 
3. Finlanda 4 p ; 4. Japonia 
2 p ; 5. Elveția 0 p.

s-au desfășurat 
a fost cîștigat

și Poloniei. Am mai 
că dacă pistele de joc 
reușite, se vor putea 

cel puțin două, trei re-

Istvan Kozma, fost campion 
mondial și olimpic la lupte 
greco-romane (cat. grea), a 
decedat în urma rănilor pri
cinuite de accidentul de au
tomobil suferit acum 
zile.

cîteva

Turneul de hochei pe 
din cadrul Jocurilor 
diale Universitare de iarnă

gheață 
Mon-

în cadrul turneului inter
național masculin de volei 
de la Tel Aviv, echipa R.F. 
a Germaniei a învins cu sco
rul de 3—1 reprezentativa 
Belgiei. în celelalte partide 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Suedia — Anglia 
3—0 ; Olanda — Israel 3—1.
■

MONTEVIDEO, 10. — Con- 
tinuîndu-și pregătirile în ve
derea turneului final al C.M. 
din Mexic, echipa Uruguayu- 
lui a susținut un meci de 
verificare cu selecționata Ar
gentinei. La capătul unui joc 
echilibrat, fotbaliștii argenti
nieni au obținut victoria cu 
scorul de 2—1 (1—1).


