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EVENIMENTUL SPORTIV AL SAPTAMINII

INTERNAȚIONALELE DE GIMNASTICĂ 
ALE ROMÂNIEI

• La start gimnaști și gimnaste din opt fâri • „Capete de afiș"

Viktor Lisifki și Liubov Burda (U.R.S.S.) • Loturile noastre s-au

reunit in Capitală

SUCCESE ALE POPICARILOR ROMÂNI1
IA BRATISLAVA

(prin 
a avut 
popice 
Ceho-

I prietenii! 
i

De bună seamă, evenimen
tul sportiv al acestei săpLă- 
mîni îl constituie campionate
le internaționale de gimnasti
că ale României. Pentru a 13-a 
oară, gimnaste și gimnaști dip 
multe țări ale Europei își dau 
întâlnire în sala Floreasca în- 
tr-o întrecere ce se va desfă-

nastică, sportivi din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Elveția, R. D. 
Germană, Iugoslavia, Ungaria, 
Uniunea Sovietică și România.

Competiția este programată 
de-a lungul a trei zile : vineri, 
de la ora 17.30, exerciții im
puse ; sîmbătă, de la ora 17,30,

gimnasticii sovietice : fostul 
campion mondial Viktor Li- 
sițki și Liubov Burda, cam
pioană a Uniunii Sovietice. 
Din lista participanților mai 
amintim pe : Olga Rădici, Ne- 
venka Pușkarevici, Anton 
Plestevjak. Drago Sostarici 
(Iugoslavia), Vesela Pașeva, 
Krasimira Anghelova, Ivo Du- 
nev, Jivko Panderov (Bulga
ria), Peter Rohner. Hans Gre- 
utmann (Elveția). Federația de 
specialitate din R.D.G. și R.P. 
Ungară nu comunicaseră pînă 
ieri componența 
pe care le vor 
București.

Gimnastele și 
mâni ce urmează a evolua Ia 
internaționale s-au reunit în 
aceste zile în Capitală, unde 
participă la o pregătire co
mună de cîteva zile.

BRATISLAVA, 13 
telefon). în localitate 
loc dubla întîlnire de 
dintre selecționatele 
slovaciei și României. S-au
disputat cite două jocuri, 
atit la bărbați cit și la fe
mei. în prima întilnire, în
tre echipele A ale celor 
două țări scorul a fost fa
vorabil sportivilor români, 
cîștigători la masculin cu 
5414—5361 și la feminin cu 
2430—2415. Principalii re
alizatori din formațiile ro-

mâne au fost I. Băiaș — 
952 p d (cu 0 bile în gol), 
I. Micoroiu — 930 P d și 
C. Vinătoru — 892 p d, res
pectiv, Margareta Szemanyi 
423 p d, Elena Trandafir— 
421 p d și Crista Szocs — 
413 p d. De menționat că 
la bărbați pînă la penulti
mul schimb conduceau ju
cătorii cehoslovaci cu 10 
„bețe", dar Micoroiu — care 
juca pe postul nr 6 — l-a 
întrecut pe Halpert cu 930—

Șia 
lafost Antonin

astfel echipa noas- 
terminat victorioasă, 
gazde cei mai buni 

‘ — 962 p d,
940 p d, res- 

— 430 p d 
425 p d.

867 
tră 
De 
au
Gokarek 
pectiv, Serlova 
și Maklova — _ ...

în cea de a doua întîl
nire, a echipelor B, s-au 
înregistrat următoarele re
zultate : masculin — Ceho
slovacia — România 5417— 
5307, feminin — Cehoslova
cia — România 2363—2510.

j NOȘTRIIC
I

înd în „Civilizația universu
lui" Rene Maheu, directorul 
general UNESCO, afirmă că 
sportul este un „f__

dimensiuni r 
și spectacol,

CICLIȘTII ROMANI» ARBITRU ROMÂN LA FINALA
C.C.E. LA BASCHET
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Igimnaștii ro-

I
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IUNDE ESTE ANOA JAMINTUT TOTAL? i

de pregătire în vede- 
a XXIII-a ediție a

delegațiilor 
deplasa la

CONCUREAZĂ IN ITALIA

I
I
ICU

deplasare.
etape din retur o 
însă se desprinde 

aceea că, în ciuda 
și promi-

Continuîndu-și programul 
rea participării la cea de 
„Cursei Păcii", cicliștii români N. Ciumeti, V. Teo
dor, C. Grigare. V. Burlacu. Alex. Sofronie, V. 
Selejan, N. David și I. Cosma — însoțiți de antre
norul prof. NTCOLAE VOICU — vor participe, 
între 17 și 28 aprilie, la o serie de competiții de 
fond în Italia. In mod sigur, ei vor fi prezenți la 
o cursă de fond organizată la Brescia (19 aprilie) 
și la „Cupa Eliberării" (Roma, 26 aprilie). Este 
posibil ca programul competițional să fie completat 
și cu alte întreceri.

F.I.B.A. a încunoștințat fe
derația noastră de speciali
tate că l-a delegat pe arbi
trul internațional Gh. Chira- 
leu să conducă, împreună cu 
V. Ganeev (Bulgaria), meciul 
tur al finalei C.C.E. la bas
chet feminin care va avea 
loc la 2 mai. la Riga, între 
T.T.T. Riga și Wisla Craco
via.

Vasile Coșariu, in timpul unui antrenament la inele

șura, în acest an, sub semnul 
campionatelor mondiale din 
octombrie. După cum am mai 
anunțat, vor fi prezenți la tra
diționala întrecere internațio
nală organizată de F.R. Gim-

exerciții liber alese ; dumini
că, de la ora 10,30, concursul 
primilor clasați pe aparate.

Firește, cel mai mare inte
res îl stîrnește participarea a 
două stele de primă mărime a

Nimic remarcabil, în afara 
faptului că s-au obținut patru 
puncte în

După 6 
constatare 
pregnant, 
atîtor teoretizări 
siuni, prea puține dintre echi
pele noastre ascultă de im
perativul categoric al fotba
lului modern : angajamentul 
fizic total.

Nici etapa de duminică nu 
reprezintă o excepție în a- 
cest sens. Arareori am văzut 
lupte directe — și corecte, 
bineînțeles — corp la corp, 
pentru deposedare, pentru in
trarea în posesia mingii.

i
i
I

.fenomen so- 
planefare,

_ ,. , I, asceză
și . divertisment, profesie și educație, 
igienă și cultură" — el se dovedește 
un sincer și inteligent prieten al spor
tului.

Tot înțelegător al mișcării, al spor
tului practicat de tineri, este conf. univ. 
Ovidiu Bădina, doctor în filozofie, co
ordonator al lucrărilor „Centrului de 
cercetări pentru problemele tineretului", 
în volumul „Tineretul — obiect de cer
cetare științifică" comunicările despre 
educație fizică, recreație, timp lioer 
sînt numeroase și ample. Se pregăteș
te, de asemenea, lucrarea sinteză 
„Sport, sănătate, dezvoltare în lumea 
tineretului".

Emisiunea televiziunii „Realitatea 
ilustrată" a prilejuit nu o dată discu
ții, favorabile nouă, cu oameni care 
gîndesc modern și multilateral, așa 
cum sînt George Ivașcu, Liviu Ciulei, 
Ascanio Damian, Ion Biberi.

Cum am putea crede că scriitorul 
Mircea Radu lacoban, adjunctul noii 
edituri Junimea din lași, autor al unei 
cârti care se citește cu firească plă
cere . „Cu microfonul în buzunar pe 
stadioane" — nu este și el un pasio
nat și ferm prieten al sportului ?

Și cine s-ar putea îndoi că sculptorii 
C. lordache, actorii Dorin Dron, Mir
cea Șeptilici, Ștefan Tăpălagă sau lla- 
rion Ciobanu, medicii Cornel Doboșiu, 
Clement Baciu, Gabriel Cherebețiu — 
în tinerețea lor valoroși și consacrati 
sportivi — nu au fost și nu sînl cre
dincioși scutieri ai ideii noastre ?

Ne întrebam deunăzi ce forțe lăun
trice sălășluiesc în frumusețea și dra
matismul stadionului, dacă pe poetul 
Vasile Diaconescu l-au îndemnat să 
scrie, între epopeile „Getica" și „Da
cica", cu sute de versuri în hexametri, 
un volum de poezii sportive, intitulat 
sugestiv „Ritmuri" ?

Era de la sine înțeles că inginerul 
constructor de planoare și avioane, Io
sif Șilimon, răsplătit el însuși pentru 
isprăvile sale sportive cu titlu! de ma
estru al sportului și distincția, interna
țională Tissandier, să rămînă un prie
ten al sportului. Și fiindcă ing. Șilimon 
este un om al fapielor, iată și dovada. 
Fiul său, Râul, crescut în cultul miș
cării, încă de la patru ani, a fost pe 
rînd campion la schi, tenis, carting și, 
dacă vă amintiți de copilul blond cres
cut de Gerula în filmul „Columna", 
chiar și actor de film.

Amintind de film, trebuie rostit nu
mele lui Oclav loniță, premiat Ja Bru
xelles pentru regia „Izvoarelor , acest 
omagiu artistic adus bogăției fără sea
măn a folclorului românesc. Filmele 
sale cu temă sportivă, prezența aproa: 
pe nelipsită a munților transilvăneni 
care i-au desfătat adolescența, stadio
nul pe care l-a cunoscut îndeaproape, 
toate acestea îl apropie și îl leagă 
puternic și statornic de noi, de lumea 
sportului.

Doi medici brașoveni, Sbârcea si 
Cîrstocea, și un s _ 
sînt de asemenea prieten.. — 
ce? Fiindcă vara și iarna, la tenis și 
la schi, pe Olimpia sau pe Pîrtio Lupu- I 
lui, pe timp frumos sau urît — ei sînt | 
prezenți acolo unde pasiunea îi chea
mă stăruitor de ani de zile. De aceea, I 
acești trei oameni și alți mulți ca e: | 
în tara aceasta cu mult munte și mu.t 
suflet, fac parte dintr-o echipă Salva- 
mont.

Sînt ai noștri, buni prieteni ai spor- 
■ ..................."" jian Ma-

_____u, ae ia uuipinu, care a, între
zărit în Alexe pe viitorul _ campion al 
Europei, directorul Liceului din Schei, 
Toma Simion, fost alergător de 10,9 si 
component al echipei naționale, care 
s-ar bucura nespus pentru un 
de valoare, arhitectul Ara Eretic ., 
cărui fiică schiază de cinci ani. deși 
n-are decît nouă, și a ieșit în acest 
sezon campioană republicană ia copii... 
Da, toți aceștia sînt prietenii noștri, 
prietenii sportului.

Fără prietenie, spunea un scriitor 
contemporan, te usuci ca un pesmet. 
Fără prietenie, Thor Heyerdahl, Lionel 
Terray sau Nansen, ar fi pierii sau ar 
fi renunțat, pe drum, în temerarele lor 
încercări.

Fără oameni care să creadă și să 
lupte pentru o idee, ideea însăși nu 
are forță și șanse de a izbindi. lată 
de ce trebuie să iubim și să păstrăm, 
cald, lingă noi, pe prietenii noștri. Bă
tăile lor de inimă să semene celor 
care vîslesc într-un caiac sau aleargă 
într-o ștafetă, visînd generos Victoria !...

sportul 
cial de 
practică I
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După poziția mingii și crisparea chipului luiSuciu 
s-ar părea că Jiul a înscris un nou gol ' Nu este, 
insă, decît o frumoasă reluare a balonului cu 
capul ele către Marinescu, clin plonjon, trecută 
milimetric pe lingă stilpul porții bucureștene A 
fost aceasta ultima ocazie a minerilor de a cuceri 
la București un punct pe care, poate, l-ar fi 

meritat...
Foto : V. ONESA
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Balonul poate fi cîștigat și 
prin intercepții, dai' dacă lă
săm totul pe seama intercep
ției ne asumăm riscuri prea 
mari. Jocul în zonă are astăzi 
alt înțeles, lupta pentru ba
lon a devenit acerbă, ca și 
lupta pentru existență, tre
buie să cîștigăm balonul cu 
sudoare, contactul direct
adversarul nu mai poate fi 
evitat...

Angajamentul fizic, forța 
corporală (ideal este să fie 
completată și de gabarit) și 
deposedarea sînt trei noțiuni 
strâns legate între ele, mij
loace de bază pentru atinge
rea unul scop, cel mai impor
tant, acela de a obține pose
sia mingii.

Noțiunea de deposedare ar 
trebui să fie pe primul plan.

Dar deposedarea ocupă un

loc prea redus în antrenamen
tul echipelor noastre.

Ca jucător și chiar ca an
trenor nu mi-am dat destul 
de bine seama de rolul hotă- 
rît'or al deposedării.

Acum, din tribună, văd alt-

COMEN

TARIUL

I I
I
I

scenograf, N. Moga, I 
i prietenii noștri. De |

Un barometru al situației turismului de masă: afluența în gările de pe Valea Prahovei

Petre STEINBACH ETAPEI
I

(Continuare in pag. a 3-a)

V

Masa rotundă SPORTUL-F. R. T. A.:
0 POTECĂ PREA STRIMTĂ PENTRU TURISMUL DE MASE

(de care beneficiază vînătorii și pescarii sportivi)

I I
Ibint ai noșrri, duiii pneiem 

tului, profesorul de latină Tra 
rinescu, de la Cîmpina, care

I
I
I

I
I

sprinter ! 
(ian, a I

I
Am solicitat unor oaspeți 
„mondialelor" de la Slă

nic, impresii despre această 
întrecere, despre „sala" care 
a găzduit ultima ediție a 
C.M. de aeromodele, pre
cum și unele păreri în le
gătură cu organizarea vi
itoarelor campionate. Iată 
răspunsurile primite.

RUDOLF CERNY (Ceho
slovacia), vicepreședinte al 
Comisiei internaționale de 
aeromodelism : in primul 
rină, țin să mulțumesc și 
pe această cale organiza
torilor actualei ediții a 
„mondialelor", pentru stră
daniile lor de a asigura 
cele mai bune condiții des
fășurării marii competiții. 
Am fi bucuroși ca și vi
itoarele ediții ale acestor

întreceri să aibă loc aici, 
la salina Slănic. In orice 
caz, următorul campionat TI 
vom ține tot în frumoasa 
dv sală subterană. Pentru , 
organizarea, insă, a ediției 
din 1974 a „mondialelor" 
s-au oferit mai multe aero
cluburi naționale, printre 
care și cel al Poloniei. Re
feritor la perspectivă, la 
„aeromodelul anului 2000“ 
eu îl vid limitat in pri
vința greutății — pentru 
ca toți participanta să ai
bă condiții egale de concurs 
— cu o elice mai perfec
ționată și, in general, mai 
mic. Avantajul practic al 
micșorării aparatului ar fi 
reducerea volumului cutiei 
care-l poartă, ușurarea

transportului propriu-zis. 
Două cuvinte despre Aurel 
Popa: tînărul dv record
man este cel mai talentat 
aeromodelist pe care l-am 
văzut. Foarte tehnic, recep
tiv — în sfirșit — al trei
lea aeromodelist din lume, 
după recentul concurs. Și 
aceasta, deocamdată !... ■

JAMES RICHMOND
(S.U.A.), medalie de aur la 
Roma, locul II la Slănic: 
In comparație cu celelalte 
ediții ale ,fmondialelor“ la 
care am participat, aici la 
Slănic, a fost totul excep-

Vasile TOFAN

(Continuare în pag. a 4-a)

AZI, LA HOCHEI:

DINAMO
AVÎNTUL M. CIUC

I I
I
I
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I
I
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Virgil LUDU

I
I
I
I
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La locul întrecerilor — echipa noastră reprezentativă de aeromodele, cîștigătoarea medaliei de bronz. 
De la stingă spre dreapta: Aurel Popa, Nicu Bezman, George Craloveanu (antrenor), Otto Hintz 

J și Vasile Nicoară Foto : ȘTEFAN CiOTLOȘ

In reuniunea de ieri a 
campionatului național de 
hochei, seniori și juniori, 
s-au inregistrat rezultatele 
scontate : campionatul de 
juniori : Școala sportivă 
Gheorghieni — Avîntul M. 
Ciuc 3—10 (1—3, 0—3, 2—4), 
Steaua — Metalul Rădăuți 
7—3 (3—2, 0—0, 4—1). Cam
pionatul seniorilor : Tîrna- 
va Odorheiul Secuiesc — 
Avîntul M. Ciuc 1—6 (0—3, 
0—2, 1—1), Dinamo —Agro
nomia Cluj 6—2 (3—1, 1—1, 
2—0).

Programul de azi : ora 8
— Metalul Rădăuți — Șc. 
sp. M. Ciuc („Cupa spe
ranțelor"), ora 10 — Steaua
— Tîrnava (seniori), ora 12
— Dinamo — Constructorul 
Buc. („C. S.“), ora 16.30 — 
Agronomia — I.P.G.G. (s). 
ora 18.30 — Dinamo — A- 
vlntul (s).

ESTE INAPLICABIL TURIȘTILOR?
des în excursii printr-o reducere 
și prin simplificarea actualelor 
formalități de obținere a redu
cerilor. Intre un beneficiu mal 
mare dar nesigur șl unul mai 
mic dar cert șl repetat cu o 
frecvență mal susținută, ml se 
pare că ar trebui preferat cel 
de al doilea.

PROF. M. CALCAN : Consiliul 
național al organizației de pio
nieri duce tratative cu C.F.R. 
ca să obțină reduceri nu numai 
prin acele complicate sisteme de 
tabele cu multiple aprobări. Ar 

de dorit ca, in momentul în

SOLACOLU : Vorbind de- 
posibilltățile de cazare a 

 -i că, sîmbătă 
șl vilele slnt 

__  _ i schimb, de 
.. .......... Li șl plnă la viitoarea 
simbătă ele duc o lipsă acută 
de vizitatori. Și, totuși, există sa
lariat! care efectuează recuperări 
in timpul săptăminii și care ar 
fl dispuși să-șl petreacă ziua 
liberă in natură dacă ar bene
ficia de înlesnirile acordate In 
mod obișnuit grupelor de turiști. 
Ne Întrebăm de ce nu s-ar pu
tea acorda șl turiștilor o redu
cere pe C.F.R. în aceleași con
diții ca membrilor Asociației

GH.
spre .
turiștilor remarcam 
seara, cabanele ț 
suprasolicitate. în 
duminică ț'

generale a vinătorilor șl pescari
lor sportivi ?

Aceștia trebuie să formeze un 
grup de numai 3 persoane în 
timp ce turiștilor 11 se pretinde 
să -totalizeze -
persoane.

PROF. EM. 
cred că dacă 
vilor o reducere pe C.F.R. chiar 
mal substanțială, nu ar exista 
riscul unul deficit pentru acest 
departament. Flecare din noi a 
putut constata că slnt trenuri cu 
destule locuri libere șl care ar 
putea fi utilizate de elevi dacă 
aceștia ar fi tentați să plece mai

minimum 61 de

GIURGEA : Eu 
s-ar acorda ele-

fi

(Continuare în pag. a 2 a)
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în dezbaterea plenarelor C. J. E. F. S. O INIȚIATIVA LAUDABILA
ARAD: Sportul de masă trebuie orientat

pe coordonate noi
DÎMBOVIȚA: Există forțe 

pentru determinarea unei cotituri I

De curînd, Fe
derația de hand
bal a organizat 
în Capitală, timp 
de trei zile, un 
curs de perfec-

CLASAMENT 
CATEGORIA A FEMININ

Arad există oIn județul Arad există o 
evidentă preocupare în 
direcția dezvoltării 

sportului de masă. Cîteva e- 
xemple sînt edificatoare: la 
„Crosul tineretului" au fosb 
prezenți peste 20 000 de con
curent,!, evidențiindu-se aso
ciațiile sportive U.T.A., Va
gonul, Tricoul roșu, cît și co
mitetele U.T.C. din localită
țile Ineu, Pîncota, Chișineu 
Criș și Lipova; numeroși ti
neri au participat la „Cupa 
tineretului de la sate", orga
nizată Ia oină, fotbal, hand
bal, volei, atletism, trîntă și 
ciclism ; au fost organizate 
peste 100 de duminici cultu
ral-sportive la sate, care s-au 
bucurat de reușită deplină, cu 
mențiune specială pentru lo
calitățile Pîncota, . Sintana, 
Vladimirescu și Dorobanți și 
asociațiile sportive U.T.A., 
Vagonul și I.J.I.L. Ineu. Ală
turi de competițiile amintite, 
de o largă popularitate s-au 
bucurat și cele organizate în 
cadrul campionatului asocia
țiilor sportive Vagonul, Con
fecția, U.T.A. sau în cele din 
comunele Pîncota și Doro
banți.

★
Cele spuse pînă acum nu 

epuizează lista succeselor spor 
tului de masă, fără îndoială, 
meritorii. Discuțiile purtate în 
cadrul plenarei C.J.E.FS. — 
Arad, impun, totuși, o între
bare : S-A ACORDAT,
OARE, ACESTEI ACTIVI
TĂȚI ÎNTREAGA ATENȚIE 
CUVENITA ?

Dacă analizăm posibilitățile 
existente și dacă ținem seama 
de dorința tinerilor de a par
ticipa la acțiuni sportive in
teresante și atractive, răs
punsul nu poate fi din păcate 
afirmativ. Spre argumentare, 
vom arăta că nu peste tot 
s-a muncit cu perseverență 
și spirit creator pe acest tă- 
rîm. în mediul sătesc, de 
pildă, activitatea sportivă de 
masă nu cunoaște o dezvol
tare pe măsura condițiilor și 
a posibilităților existente. Ea 
se desfășoară sporadic, iar 
în unele locuri — de loc.

Campionatul asociației spor
tive, spre a lua doar forma 
cea mai simplă și accesibilă 
de angrenare în sport a unui 
mare număr de tineri, este 
organizat încă în puține 
locuri, rezumîndu-șe, aproape 
peste tot. doar la fotbal. A- 
celași lucru și în cazul ,,Cu
pei tineretului de la sate-*. 
Există încă o slabă preocupa
re în organizarea diferitelor 
forme ale turismului de masă. 
Au fost inițiate unele ac
țiuni, dar ele au reunit un 

' număr mic de participanți.
Slaba preocupare a unor aso
ciații sportive sătești se dato
rează și comitetelor de sprijin 
din cadrul comunelor și sate
lor, care nu-și aduc un aport 
substanțial la îmbunătățirea 
activității acestora

★
Ce e de făcut? Ținînd cont 

de propunerile și sugestiile 
făcute la plenară, se impune 
alcătuirea unui plan comun 
de acțiune, care să cuprindă 
măsuri eficace, concrete și 
realizabile. Avînd în vedere 
că există condiții din cele mai 
bune pentru practicarea spor
tului de masă, o tradiție în a- 
ceastă direcție, este necesar 
să se facă mai simțit ca pînă 
acum atît sprijinul și îndru
marea de specialitate din par
tea tuturor factorilor care au 
atribuții în domeniul sportu
lui. Pentru a angrena cît mai 
mulți oameni ai muncii în 
practicarea sistematică și or
ganizată a exercițiilor fizice 
trebuie organizate acțiuni a- 
tractive și interesante, pu- 
nîndu-se accent pe introduce
rea gimnasticii de înviorare 
în toate căminele și interna
tele școlilor șl institutelor de 
învățămînt superior, organiza
rea de excursii de masă, an
grenarea unui număr cît mai 
mare de tineri la învățarea 
înotului, realizarea unor con
cursuri și campionate cu ca
racter permanent. Fără entu
ziasm și pasiune, însă, nimic 
nu va fi posibil.

în ultima vreme, activita
tea C.J.E.F.Ș. Dîmbovița ur
mează făgașul unor realizări 
frumoase, apreciate chiar in 
afara perimetrului județului. 
Patru consilii orășenești (Pu
cioasa, Moreni, Găești, Titu), 
12 comisii județene pe ramu
ră de sport, 3 comisii sport- 
turism pe lingă Comitetul ju
dețean U.T.C., Consiliul jude
țean sindical șj cel 
nizației pionierilor, 
ci ații sportive și 
U.T.C. din școli au 
printr-o colaborare 
la afirmarea sportului de ma
să, la continua sa dezvoltare.

în colaborare cu Inspecto
ratul școlar și Consiliul ju
dețean al organizației pionie
rilor, au avut loc acțiuni re
ușite. ca de pildă : „Cupa 
Ghiocelul" la mini-vol.ei, 
„Paleta de argint" la tenis 
de masă, „Cupa Chindia" ia 
baschet etc. în același timp 
sporturile tehnico-aplicative 
s-au bucurat de interes în 
rîndul elevilor din Tîrgoviște, 
Pucioasa. Găești și Moreni.

Nu pot fi neglijate nici 
unele succese înregistrate în 
activitatea sportivă de perfor
manță. Echipa de lupte libe
re „Metalul" Tîrgoviște ac
tivează în prima divizie a 
țării, cea de fptbal a aceleiași 
asociații șe află pe un loc 
fruntaș în clasamentul se
riei I a diviziei B, județul 
numără talentați modeliști, 
voleibaliști, luptători.

Dar raportul prezentat ia 
Plenara C.J.E.F.S. Dîmbovița 
și discuțiile care au urmat

al orgt.- 
104 aso- 

comisii 
concurat 
rodnică

au scos în evidență și serioase 
lipsuri. In multe școli din 
județ orele de educație fizică 
au un caracter formal (Moță- 
eni, Decindeni, Gorgota). Pro
fesorii Iamandi Preda și Ma
ria Chiriță au criticat dezin
teresul unor colegi de breaslă 
in dezvoltarea sportului șco
lar, iar antrenorul Eugen Po
pescu s-a referit la munca 
foarte slabă desfășurată în 
direcția pregătirii și promo
vării juniorilor. Asociațiile 
sportive din întreprinderi ne
glijează 
acțiunilor 
necesită 
comunele
Dragomirești, Gura Ocniței se 
poate vqrbj despre o totală 
inactivitate I

Una din cauzele acestei 
stări de lucruri o constituie 
lipsa de instruire periodică 
a președinților și secretarilor 
asociațiilor sportive sătești 
din întreprinderi și instituții. 
Intervine apoi și utilizarea ne- 
judicioasă a 
existente.

pînă și organizarea 
sportive care nu 

cheltuieli mari. In 
Caragiale, Răcari.

bazei materiale

★
In județul Dîmbovița acti

vează 139 profesori 
ție fizică. 60 de 
298 de instructori, 
arbitri. Așadar, un 
ternic și calificat,
să determine o coțitură 
viața sportivă dîmbovițeană. 
Și asta se cere cît mai cu
rînd 1

de educa- 
antrenori,

289 de 
activ pu- 

capabil 
în

M1ȘU AVANU — coresp.

ȘT. IAC0B 
coresp. principal

In discuție

FORMA SPORTIVĂ
Sala de ședințe a clubului Di

namo a găzduit cea de a Vil-a 
Consfătuire metodico-științifică a 
antrenorilor acestui ciul?. Cele 
13 lucrări prezentate de antre
norii fruntași ai clubului dina- 
movist au atacat —• din unghiul 
specific 
sportive 
sportive, 
amprenta unor veritabile expe
rimente — grație datelor culese 
din experiența practică —, refe
ratele au oferit o serioasă bază 
de discuție, constituind astfel un 
util și interesant schimb de 
opinii referitor la obținerea și 
menținerea formei sportive, stare 
psiho-fiziologică care condițio
nează realizarea marilor perfor- 
’mante’. Firește, atît lucările cît 
și discuțiile nu au reușit să 
elucideze pe deplin tematica se
siunii. Multitudinea factorilor 
care participă la realizarea for
mei sportive, corelarea lor ca
litativ diferită, în funcție de 
specificul fiecărei ramuri spor
tive. „capriciul’4 zestrei biologice 
a sportivilor, precum șl alte 
fenomene care intervin în acest 
proces, nu permit o generalizare 
absolută a principiilor, mijloace
lor și metodelor prin care 
poate fi obținut acest deziderat.

Totuși, în măsura în care ele 
sînt comune, pot fi valorificate 
cu succes în diverse ramuri 
sportive. Șl, în acest sens, sesi
unea antrenorilor a 
iveală cîțiva parametri 
și generali ai formei

Astfel, raportul dintre 
și intensitate se pare 
determinant. El a fost 
de majoritatea vorbitorilor (Alex. 
Stoenescu — 
de realizare 
în anii

Corcec — „Date 
asupra mijloacelor 

formei sportive 
anii 19G7—’68 și 1968— ’69”, 
Vintilă .
pregătirea și participarea la con
cursuri în două sezoane compe- 
tiționaie’4, Constantin Dumitrescu 
— „Metodele și mijloacele pen
tru obținerea formei sportive 
la boxerul Calistrat Cuțov în 
anii 1968—1969“). Concluzia, pri
vind inversarea raportului în 
favoarea intensității pe măsura 
apropierii de obiectivul competi
tions! este unanimă. De asemenea, 
modelarea tuturor mijloacelor de 
instruire în așa fel ineît să răs
pundă cît mai eficient princi
piului specificității șj individualiză
rii stricte (C. Dumitrescu) con
tribuie în mare măsură la re-

al diferitelor
— problema 
Purtînd in

ramuri 
formei 

totalitate

scos la 
esențiali 
sportive, 

volum 
că este 

relevat

„Analiza mijloacelor 
a formei sportive 

1968—1969 la sportivul 
Caraioslfoglu", Carol 

~ ' comparative 
de realizare 
în polo în .. .... jQn

.Considerații privind

AT

1.
2.
3.

mai ales la men- 
stări funcționale 
realizarea perfor- 

fapt deosebit de 
constituit prezen- 
sportive ca fiind

alizarea, dar 
ținerea unei 
care permite 
manței. Un 
interesant l-a 
tarea formei 
un gen de platformă superioară, 
obținută pe 
cantitative șl 
și motrice, . .
nevoie, se poate pleca mult mal 
ușor spre performanță. Antreno
rul ---------------- ■*—
seu 
ta 
fost posjbilă ........
vtrfuri de formă sportivă. El 
a ocupat locul I în toate com
petițiile mari interne și interna, 
ționale ale anului 1969. (Campio
nate naționale, europene, balca
nice. turneul pe categorii 
greutate, turneul din Franța 
Irlanda — Scoția).

Discuțiile s-au încheiat 
alocuțiunile conferențiarilor uni
versitari Gheorghe Epuran șl dr. 
Nicu Alexe, care au mareșt atît 
necesitatea stabilirii mijloacelor 
de obiectivare a formei spor
tive (Gh. Epuran), cît și defi
nirea ei cît mai exactă, stabili
rea Umilelor, multitudinii facto- 

o condiționează și 
care le are asupra 

(Nicu Alexe). 
această în tu
rnare număr 
fără îndoială, 
cu pertinent 

unei pro- 
no-

baza acumulărilor 
calitative, tehnice 

de pe care, la

Dumitre- 
anul 1969

emerit Constantin 
a arătat ca în 

boxerul Calistrat Cuțov a 
obținerea a cinci 

formă sportivă.

- riior care 
efectele pe ____
organismului uman 

Păcat că de la 
ni re au lipsit un 
de specialiști care, 
ar fi pontribuit — 
ță — la elucidarea 
bleme actuale a sportului 
stru de performantă.

Gh. ILIUȚA

de

cu

ționare a antrenorilor echipe
lor participante la campio
natul republican al școlarilor 
și juniorilor, la care au par
ticipat 75 de antrenori, dintre 
care 64 
nerile 
au fost 
practice 
din temele 
prilej : ,,Selecția juniorilor'
(prof. V. Gogillan); „Pregăti
rea fizică generală și specială 
la juniori1’ (prof. Fr. Spier); 
„Antrenamentul individuali
zat" (prof. O. Vlase); „Impre
sii după campionatul mon
dial, ediția 1970, de la Paris" 
(prof. I. Ghermănescu-Kunst); 
„Rolul și sarcinile acțiunilor 
centralizate" (prof. G. Zugră- 
vescu).

La lecțiile practice și-au 
dat concursul o serie de teh
nicieni, dintre care G. Aie- 
xandrescu, A. Ilie. G. Predes- 
cu și D. Bălășescu.

din provincie. Expu- 
teoretice prezentate 

însoțite de lecții 
și' filme. Iată cîteva 

expuse cu acest

Unlv. Tim. 
Unlv. Buc. 
Confecția

4. Rulmentul
Brașov

5. I.E.F.S.
6. Progresul
7. Constructorul

Timișoara
8. Voința Od.
9. C.S.M. Sibiu

10. Rapid

REZULTATE

Gh. RANGU

20
20
20

20
20

20 
20
20
20

16
14
14

2
2
2

249-185 
262-207 
260-221

249-2493
2 10 189-184
3 10 244-273

34
30
50

19
18
17

7
6
4
4

2 11 201-215
3 11 207-223
3 13 170-227
2 14 200-247

16
15
11
10

DIN DIVIZIA B
FEMININ, Seria I: Comer

țul Constanța — Inst. Peda
gogic Bacău 14—9 (8—1), Po
litehnica 
Iași 4—7 
reș ti — 
(6-4) ; 
Petroșani 
trița 8—11. Chimia Făgăraș 
— Tricoul Oradea 13—5 
(5t-5), Mureșul Tg. Mureș — 
Voința Sighișoara 8—1 (3—0), 
„U“ Cluj — Constructorul 
Baia Mare 8—7 (3—4).

MASCULIN, Seria 1 : Ca
uciucul Gh. Gheorghiu-Dej — 
Voința M. Ciuc 14—6 (7—1), 
Tractorul Brașov — Inst. Pe
dagogic Bacău 24—8 (12—2), 
Politehnica Galați — Medi
cina Tg. Mureș 23—14 (12—5), 
A.S.A. Tg. Mureș — Chimia

Iași — Universitatea 
(1—3), Voința

Chimia Buzău
Seria a Il-a:

— Zorile

Bucu- 
12—5 
Jiul 
Bis-

ÎNOTĂTORII PL0IEȘTEN1 ÎNVINGĂTORI LA REȘIȚA
S-au încheiat 

întrecerile con
cursului republi
can de primăvară 
rezervat copiilor. 
Competiția a fost

dominată de sportivii din 
Reșița (17 victorii) și Ploiești 
(15). Ultimele rezultate i

COPII B — 200 m spate (f) I 
K. Parutsch (Timiș.) 2:52,8 ; 
200 m spate (m) : I. Sveț (Șc. 
Sp- 2) 2:45,9; 400 m liber
(m) : I. Sveț 5:15,3 ; 400 m
liber (f): C. Pănuleseu (Plo-

IN ATENȚIA FEDERAȚIEI: IN RINGUL DE LA TG. MUREȘ,

&

>

JUNIORI DE REAL TALENT
în drumul lor 

spre titlurile de
*** campioni ai țării, 
f k 93 de boxeri ju- 
’ > riiori (mici și

mari) au făcut 
Un popas de o șăptămînă, la 
Tg. Mureș, pentru a-și dispu
ta mai întii titlurile zonale. 
Alții au fost prezenți, după 
cum se știe, la „zonele" de 
la Arad, P. Neamț Și Olte
nița. Am avut posibilitatea 
să vedem, la Tg. Mureș, o 
parte «finire acbști juniori a- 
nimați de ambiția caracte
ristică vîrstei, copii dornici 
să se afirme în careul ma
gic. Unii au făcut-o, ce-i 
drept, cu mijloace rudimen
tare de luptă, punind accen
tul pe un box în forță, de- 
structiv și, din această cau
ză, nu au convips. Alții, însă, " 
și-au bazat acțiunile pe o 
tehnică surprinzător .de 
vansată pentru vîrsta lor. 
manifestînd predilecție pen
tru lovituri clare, variate, pe 
un box în continuă mișcare. 
Centrul pugilistic Cluj și-a do
vedit încă o dată superiori
tatea din acest punct de ve
dere. Ca urmare, 14 din cei 
44 finaliști au provenit din 
Cluj, fapt care dovedește 
munca de calitate depusă de 
antrenorii Eugen Douda și 
Petre Ambruș. Tinerii Berki, 
Cordoș. Binder, Turei, Miron, 
Manciu, Szollosi, Szigeti, unii 
dintre ei doar de 
în sala de box, 
atenție mai mare 
tea federației de 
tate.

a-

cîteva luni 
reclamă o 

și din par- 
speciali-

DE LA UN BUT LA ALTUL
DIVIZIA A

CLASAMENTE

1. Steaua 16 13 1 2 242— 93 43
2. Gr. Roșie 14 13 1 0 251— 63 41
3. Dinamo 16 11 2 3 227— 86 40
4. Univ. 15 11 0 4 120— 71 37
5. Știința 16 9 2 5 120— 98 36
6. Farul 16 8 2 6 138—106 34
7. Polit. 16 8 1 7 115— 78 33
8. Rulmentul 16 5 1 10 82—135 27
9. Agronomia 16 5 1 10 87—190 27

10. C.S.M. 15 2 3 10 61—188 22
11. Vulcan 16 2 1 13 88—198 21
12. Progresul 16 0 0 16 59—295 16

JUNIORI

1. C.S.Ș. 10 10 0 0 320— 40 30
2. Rapid 10 7 1 2 174— 58 25
3. Șc. sp. 2 10 6 1 3 225— 77 23
4. Construe. 10 6 1 3 115— 75 23
5. Gr. Roșie 10 5 1 4 127— 52 21
6. Steaua 9 2 0 7 108—126 13
7. C.I.L. Pit. 9 10 8 15—207 11
8. Gloria 10 0 0 10 17—466 10

(Urmare din pag, J)

Dar. 
,,zona“

clujeni,alături 
de la 

evidențiat și 
Cîmpia Turzii, 
doi juniori de real talent (F r. 
Csenteri și V. Morea) a scos 
în relief munca depusă de 
tînărul antrenor Francisc 
Ambruș ; Reghinul, prin fra
ții Eugen și Dănel Gorea, a 
fost în centrul atenției ; Bra
șovul, palid reprezentat în 
ultimii ani în confruntările 
interne, a arătat că depune 
eforturi pentru ieșirea din 
anonimat. Juniorii Ion Co- 
tofan (Tractorul). Gh. Chivo- 
iu și P. Andreica (St. roșu), 
Ion Chifu (Dinamo) și Carol 
Walkowski (Rulmentul) au 
dovedit, prin evoluția lor re- ------- - — - <. j mai 

partea or- 
locale. Și 

în actuali-
Ak Coro- 

nume cpre

de
Tg. Mures a 
alte
prezentă

centre.
cu

tă, din toate punctele de ve
dere, a galelor, grație efor
turilor depuse de Ion Bogdan 
și Orban Orban, oameni care 
țin aprinsă, la Tg. Mqreș, 
flacăra boxului...

★
Câștigătorii „zonei1* (ju

niori mici): Gh. Chivolu (St. 
Roșu Brașov) ; P. Andreica 
(St. Roșu Brașov) ; D. Gorea 
(Voința Reghin) ; Fr. Csen- 

<terj- ff.S. Cîmpia Turzii) ; L. 
Berki (Voința Cluj) ; I. Miron 
(C.S.M. Cluj) ; M. Mircea 
(Tractorul Brașov) ; Gh. 
Manciu (C.S.M. Cluj) ; V. 
Rusu (C.S.M. Cluj) ; I. Bin
der (Voința Cluj).

A* REZULTATE LA
13L

Crișul Ora- 
Timișoara 62 
Farul Con

MASCULIN : 
dea—Utilajul 
—61 (23—29),
stanța—Petrolul Ploiești 84— 
39, (43—10), Progresul Bucu
rești—Academia militară 66— 
69 (27—31), Constructorul
Iași—I.E.F.S. II 82—56 (38— 
27), Constructorul Arad—Cri
șul Oradea 56—55 (24—24), 
Constructorul Iași — A.S.A.

In cadrai etapei a XVIl-a 
a diviziei A, echipa femini
nă Mureșul Tg. Mureș a în
vins, la Cluj, formația locală 
Universitatea cu scorul de 
64—63 (19—20). Gazdele au 
dominat majoritatea timpu
lui, dar au greșit mult în fi
nal ceea ce a permis oaspe- 
telor să revină și să ciștige 
în ultimele secunde, printr-un 
contraatac. De remarcat că 
în aceste ultime secunde, 
cind ,.U“ conducea cu 63—62, 
Mureșul a fost penalizată cu 
două aruncări la coș pe care 
„U“ s-a grăbit să le execute, 
în loc să renunțe la ele, așa 
cum se cuvine într-o astfel 
de situație. De altfel, aceeași 
greșeală a comis o și... Mu
reșul, în etapa a XV-a, cind 
a pierdut în condiții identice 
partida cu I.E.F.S. (M. RADU 
— coresp).

Bacău 94—77 (37—48), Uni
versitatea București—Politeh
nica lași 74—67 (26—37), Uti
lajul Timișoara—Știința Pe
troșani 68—50 (22—30), U-
niversitatea Craiova—St. roșu 
Brașov 88—79 (44—43) ; FE
MININ : Politehnica Brașov— 
Olimpia București 66—47 (30 
—21), Medicina Timișoara— 
Record Cluj 82—76 (32—29), 
I.E.F.S. II—„U“ București 62 
—31 (29—10), Sănătatea Satu 
Mare—Record Cluj 104—40 
(59—21). Olimpia București— 
Pedagogic Constanta 25—39 
(13—15), Voința Tg. Mureș— 
Medicina Timișoara 70—40 
(26—17), Universitatea Iași— 
Politehnica II București 00 
—29 (46—9), Foresta Arad— 
Metalul Salonta 47—50 (30 
—35).

care pe un tabel întocmit de 
școală există 3 elevi șl un pro
fesor sau numai 3 elevi, să ii 
se acorde reducerea 
Mă gîndesc totodată 
fi stimulator pentru 
turismului de tineret 
glementeze problema 
iul practicat cu succes in Polo
nia și adoptat, ulterior, în 
U.R.S.S. In felul acesta, șoferii 
ar obține un cîștig suplimen
tar legal prin acele tichete pe 
care ie primesc de la turiștii 
transportați și pe baza cărora 
li s-ar acorda tuturor, prin tra
gere la sorți diferite premii. S-ar 
descongestiona astfel 
cele de transport în 
pe șoselele noastre.

respectivă. 
dacă n-ar 
dezvoltarea 
să se re- 
autostopu-

și mljloa- 
comun de

Ar

TURNEELE FINALE

ALE DIVIZIEI A
F.R. Baschet a sta- 
ultima sa ședință,

Biroul 
bilit, în 
ca turneele finale ale divi
ziei A să se dispute astfel : 
Ia băieți ; între 15—17 mai, 
la Timișoara (în caz că nu 
se va califica ,.U“ Timișoara 
seva discuta din nou 
desfășurare a jceșitii 
la fete între 24—26 
București.

locul de 
turneul 
mai, ia

ING. B. IONCU : 
dacă s-ar putea acorda 
lor un anumit regim 
rențlal la transport. Orice 
cursie îșl încarcă Imediat costul 
din cauza transportului, 
unele mari întreprinderi 
instituții dispun de unul 
două autobuze acestea sini.

fl bine 
turiști- 
prefe- 

ex-

Dacă 
sau 
sau 

.. ____ „ uti
lizate exclusiv de echipa de fot
bal șl de susținătorii ei.

TANASE IGNAT : Ca unul
care mă ocup de mulți ani de 
cicloturism dall-mt voie să ple-

— - ... bicicletei
scurte.

9 mare
independență de mișcare șl îi 
permite să ajungă, uneori șl pe 
o pqtecă. In locuri pitorești 
unde nu-1 pot duce nici trenul 
nici autobuzul.

Subcomisia de cicloturism din 
București a organizat numeroase 
ieșiri în jurul orașului, ia Bă- 
neasa, Buftea. Mogoșoaia, Săbă- 
reni, Snagov, Mlhăilești, Brăneștl. 
Greaca. Am făcut șl excursii 
ceva mal lungi la Doftana, Si
naia. Slănic-Prahova șl Văleni de 
Munte. Am vizitat muzee, coo
perative agricole, uzinele 1 Mai 
de la Ploiești, șantierele navale 
din Giurgiu ș.a. In sfirșlt am 
făcut șl o tură de mai lungă 
durată care a inclus Vșlea Ol
tului șt Valea prahovei. Am că
utat ca prin vizitarea acestor 
obiective tineretul să-șl îmbogă
țească cunoștințele genqrale in 
cit mai multe domenii. Jptt-un

dez pentru utilizarea 
pentru excursiile mai 
Bicicleta dă turistului

Făgăraș 9—6 (7—2), A.S A. 
Ploiești — Agronomia Iași 
10—20 (7—8); Seria a 11-a i 
Tehnometai Timișoara — 
Timișul Lugoj 10—4 (6—3). 
Universitatea Craiova — 
Știința Petroșani 11—4 (6—1), 
Independența Sibiu — Meta
lul Copșa Mică 8—8 (3-4), 
C.S.M. Reșița — Știința Ix>- 
vrin 10—2 (5—2).

r °<jf ÎN FAȚA 
I—FIIEULII

CLASAMENTE 
MASCULIN

DIN DIVIZIA B
Voința Constan-

1. Steaua 20 18 2 55—16 38
2. Dinamo 20 17 3 56—18 37
3. Rapid 20 16 4 53—20 36
4. „Poli" Gl. 20 16 4 53-29 36
5. Viitorul 20 13 7 43—28 33
6. Tractorul 20 8 12 32-46 28

7. Unirea 20 7 13 28-43 27
8. „Poli’4 Tim. 20 6 14 34—44 26

9.—10. Petrolul 20 5 15 24—49 25
9.—10. Minerul 20 5 15 24—49 25

11. Univ. 20 5 15 22—55 25
12. Progresul 20 4 1.6 27—54 24

FEMININ
1. Penicilina 21 20 1 61— 9 41
2. Dinamo 2t 19 2 59—10 40
3. Rapid 21 16 5 53-19 37
4. Univ. 21 16 5 52-27 37
5. Farul 21 11 10 41—42 38
6. I.E.F.S. 21 10 11 39-40 31
7. C.P.B. 21 10 11 38—42 31
8. Medicina 21 10 11 35—42 31
9. Ceahlăul 21 6 15 33-50 27

10. C.S.M. 21 5 16 25-49 26
11. Progresul 21 3 18 12-55 24
12. Voința 21 0 21 0-63 21

iești) 5:52,5 ; 100 m bras (m) : 
D Aides' (Ploiești) 
Î00 m bras (f) : J.
(Reș.) 1:26,4 ; ’ 4X100 m mixt 
(m) : Petrolul 5:17,6; 4X100 
in mixt (f) : Petrolul 6:03,1 ; 
COPII C — 100 m spate (f) : 
M. Georgescu (Ploiești) 1:34 0; 
300 m spate (m) : Habeller 
(Timiș.) 1:24,5; 4X50 m mixt 
(f) : Petrolul 2:56,4; 4X50 m 
mixt (m) : Petrolul 2:49,4 ;

COPII D — 25 m delfin (m) : 
C. Piescu (Tim.) 23.9 ;
delfin (f) : M. Marin 
25,6.

Clasament general ; 
trolul Plpiești 272 p, 
Sp, Reșița 266 p,

1:27,0 ;
Mi roșu

25 m 
(Beș.)

Pe-
Șc.

1.
2. .

. . 3. Șc. Sp.
Timișoara 123 p, 4. Șc. Sp. 2 
94 p, 5. Șc. Sp. Oradea 86 p, 
6. Dunărea Galați 65 p.

A. RUDEANU — coresp.

REZULTATE
FEMININ : 

ța — Universitatea Iași 3—1, 
Flacăra roșie — Viitorul 3—2, 
Voința Sibiu — Universitatea 
Cluj 0—3, Medicina Tg. Mu
reș — Voința Zalău 3—0, 
UT.A. — Spartac 1—3, Poli
tehnica' Galați — Universita
tea Craiova 1—3.

MASCULIN: C.F.R. Timi
șoara — Minerul B. Mare 
3—2, Politehnica Brașov — 
Universitatea Timișoara 1—3. 
Electroputere Craiova — 
Știința Petroșani 3—0, Meta
lul Hunedoara — Voința 
Arad 0—3, Aurora — Farul 
3—1, Electra — Constructorul 
Suceava 3—2, Medicina — 
Politehnica Iași 3—1, I.E.F.S. 
— Viitorul Săvinești 3—0, 
Vagonul Ploiești — Universi
tatea București 3—1.

în divizia A dc lupte greco-romane

DERBY URILE AU FOST PIERDUTE
DE... ANTRENORI!

nrx

marcabilă, că merită 
mult sprijin din 
ganelor sportive 
Satu Mane a fost 
tate, prin „greul" 
ianu. Iată cîteva 
au reținut atenția în mod 
deosebit.

Desigur, nu ne așteptam 
ca țoțj juniorii angajați în 
maratonul pugilistic al cam
pionatelor să reprezinte per
spective certe de progres. Nu 
era posibil. Dar faptul că 
10—15 pygiliști s-au impus 
prin stilul lor de luptă orien
tat spre acțiuni cursive, teh
nice, merită subiliniat ca a- 
tare. Trebuie avut în vedere 
faptul că unii dispun de con
diții mai bune de pregătire, 
iar alții nu. Acești juniori, 
care în mod normal ar tre
bui să figureze în lotul olim
pic din 1972, au nevoie de 
mai multe meciuri pentru 
îmbogățirea experienței, de 
o îndrumare mai competentă, 
așa cum ne relata și antre
norul clujean Douda. Ei nu 
trebuie forțați, dar nici lă- 
sați să lîncezească. Dați în 
grija unor antrenori pricepuți, 
juniorii de azi vor deveni cu 
siguranță boxeri de 
rang.

Nu putem încheia 
succinte considerații 
vire la întrecerile zonale de 
la Tg. Mureș, fără să evi
dențiem organizarea excelen-

Romeo CALARAȘANU

prim

aceste 
cu pri-

ARAD (prin telefon). în
trecerile zonale din localita
te au fost, pu cîtpVB excepții, 
de un niyel tehnic scăzut, 
majoritatea juniorilor, din cei 
153 de participant!, fjind pre
ocupați să obțină victoria 
numai prin acțiuni purtate 
în forță. Competiția a fost 
dominată de pugiliștii din 
Brăila (care la juniori 
mari au cîștigat 7 titluri, din 
cele 12 puse în joc), dar a- 
ceștia s-au evidențiat mai 
mult prin vitalitate, prin ri
sipă de energie și mai puțin 
prin tehnică. Se cuvine totuși 
a sublinia comportarea meri
torie a boxerilor Șimîon Cu- 
tov (fratele campionului eu
ropean Calistrat Cuțov), 
Gheorghe Ciochină, Ionel 
Vlad și Stefan ■ Pîrvu — toți 
din Brăila.

Iată 
juniori 
(Dolj), 
Marin 
Covaci 
(Brăila), 
(Dolj), Ion Blaj (Caraș Seve
rin). Vasile Jeler (Mehedinți), 
Viorel Balota (Bihor), Ma
rian Cosma (Dolj), Const. 
Dafinciu (Brăila).

lista câștigătorilor, la 
mici : Pavel Iancu 
Gh. Bontaș (Brăila), 
Antonie (Dolj) 
(Arad), Eugen Stoica 

Mugurel

Ion

Gîtan

I. ȘTEFAN-coresp. 
principal

Sorții au fost de 
data aceasta vrăj
mași, hotărînd, 
așa cum relatam 
în cronica noas
tră, să asistăm sîm- 
bătă seara mai în

tîi la meciurile fără miză ale 
diviziei A de lupte greco-ro
mane și apoi la cele aureolate 
ca derby-uri ale campionatului: 
Steaua—Dinamo și Rapid—Me
talul. De bună seamă, specta
torii au avut motive să fie 
nemulțumiți pentru că, in timp 
ce pe o saltea se consuma e- 

dintre Steaua 
și Dinamo, pe o alta Metalul 
își apăra locul 3 în clasament, 
asaltat de Rapid cu pretenții 

- Jndreptățita, - Așa ■ se - face că 
am fost nevoiți să ne difuzăm 
atenția spre două direcții 
același timp.

Heferindu-ne, 
meciul dintre 
namo. trebuie 
cu privire la formațiile alini
ate — că antrenorii de la Di
namo, Dumitru Cuc șl Ion 
Cernea, au greșit distribuirea 
luptătorilor. N. Marlinesi’u 
fi avut șapse de victorie 
fața lui N. Pavel la p?ste 
kg, iar N. Mandea asupra 
năruiui N. Munteanu, la 
kg. Datorită însă unor calcule 
greu de înțeles, cei doi antre
nori dinamoviști l-au „plasat" 
pe Martinescu la 100 kg, iar 
pe V. Dolipschi la pește 100 
kg ! Și, în timp ce Martinescu 
a reușit o victorie comodă prin 
tuș (ceea ce i-ar fi fost și la 
îndemina lui Mandea), Dolip- 
schi abia a făcut un egal cu 
Pavel (cum era și de aștep
tat. Iuînd in considerație pal
maresul celor doi luptători). 
Celelalte partide din confrun
tarea Steaua—Dinamo ș-au în
cheiat cu rezultatele scontate. 
Fac excepție meciurile nule 
realiziite de dinamovistul Hu
sarii în fața campionului mon
dial Simion Popescu și de P. 
Stroe (Steaua) în întîlnirea cu 
I. Țăranu. Arbitrii ar fi putut 
să-i declare pe Popescu și Ță
ranii învingători, dind avertis-

mai întîi, 
Steaua și 
să spunem

în
la 

Di-

ar 
în 

100 
tî- 
100

mente pe care adversarii a- 
cestora le-ar fi meritat, dar 
rezultatul final oricum nu s-ar 
fi modificat. Le-am putea re
proșa arbitrilor și faptul «S 
V. Dolipschi nu a fost aver
tizat la momentul oportun, a- 
tunci cind l-a aruncat pe N. 
Pavel pe dușumea, și nu cind 
lupta celor doi „grei" era de 
fapt echilibrată, creînd astfel 
aprige nemulțumiri. Cert este 
că deși misiunea arbitrilor V. 
Bați (principal), N. Baciu și V. 
Perju a fost deosebit de di
ficilă ei s-au achitat totuși 
meritoriu de ea.

Se cuvine a-i remarca pe 
Gh. Berceanu (cat. 48 kg), Gh. 
Stoiciu (cat. 52 kg) și I. Baciu 
(cat. 57 kg) de la Steaua, și 
I. Alionescu (cat. 62 kg) și N. 
Martinescu de la Dinamo, care 
au obtinut victorii in 
dele susținute.

Si în celălalt meci 
succesul rapidist a fost 
tal tot de un antrenor, 
mctalurgiștilor, 
obligat să 
nor acte 
aportul a 
că și J. 
deliberat 
vizibil de altfel. S-au remar
cat Gh. Stroe (cat. 48 kg), C. 
Ciobotaru (cat. 52 kg) și R. Pă- 
trașcu (cat. 68 kg) de 
pid, M. Sandru (cat. 57 ka), 
L. Bulia (cat. 74 kg) și Gh.

kg) de la

parti
derby 
faeiji- 
cel al 

l'.ie Gheorahg, 
renunțe, în urma ti
de indisciplină, la 

doi titulari (E. Hup- 
Prisada) asumînd”-și 
riscul eșecului, pre-

L.
Nistor (cat. +100 
Metalul.

te

CHIRIAC
CLASAMENTUL LA ZI

Costin

1. Sfeaipi 9900 262- 71 27
2. Dinamo 9801 251- 81 ?5
3. Rapid 9702 151-105 i3
4. Metalul Buc. 9603 185-142 21
5. Prog. Buc. 9 li 0 3 177-126 21
6. C.F.R. Tim. 9504 160-123 19
7. C.S.O. Pitești 9504 160 123 19
8. Electroputere 9414 150-156 18
9. 1 PROFIL 9405 186-166 17

10. Mureșul 9405 134-197 I?
11. Olimpia 9405 130-201 17
12, Steagul roșu 9315 158-136 16
13. Dunărea 9306 129-175 iS
14. Pescărușul 9207 114-197 13
15. A.S.M.T. 9108 125-206 11
16, C.S.M. Reșița 9009 47-297 9

93 de
30 cu 

fabrici, 
turiști, 
pe zi 
urmă- 
CltlO-r

an am realizat, în total, 
excursii, 63 cu elevi șl 
salarlațl din instituții șl 
Au participat 4 880 de 
distanța 
fiind de 
rite din 
turistice 
nătățll, dezvoltarea curajului, a 
simțului ------- '
țării, șt totodată 
mod plăcut șl 
pulul liber.

In ultimii 3—4 
noastră a slăbit 
program bine i

CARENTE
TARE Șl PROPAGANDA

TN DOCUMEN- mai puțin cunoscător și, în ace
lași timp, mai receptiv.

medie parcursă 
46 km. Scopurile 
aceste 
au fost :

In activitatea mea

excursii 
întărirea să-

colectiv, cunoașterea 
petrecerea în 

sănătos a tim-

I ani, activitatea 
: deși aveam un 
stabilit. Ce s-a

N. IGNAT :
■ turistică, destul de îndelungată, 

am făcut o constatare adeseori 
reconfirmată. Mulți bucureșieni 
nu pornesc în zone noi din 
jurul orașului pentru că nu știu 
exact ce pot vedea acolo, ce 
posibilități de recreare șl de ali
mentare au, ce mijloace de 
transport lt se pun la dispozi
ție etc. Unii se tem, chiar, să 
nu se rătăcească dacă s-ar in-

PROF. M. CALCAN : Noi, cel 
ce ne ocupăm de acesie pro- 
blepie în cadrul Consiliului na
țional al organizației de pionieri, 
acordăm o mare importantă pro
pagandei turistice. In afară de 
cele 40 000 de afișe pe care le- am 
făcut, am inițiat, prin organiza
țiile județene, un concurs de 
ghlduri turistice. In prezent. In 
10 județe s-a ajuns la faza de 
machetare a ghidărilor care 
prezintă cele mal interesante o-

Se face de asemenea slmțltș 
lipsa unei lucrări care să trateze, 
la un bun nivel științific și cit 
mal complet, problema orientării 
în teren, pregătirea celor ce sta
bilesc trasee 
de orientare 
concurenților.

în ceea ce 
cațle turistică,
avea un mare număr de cititori 
Și mai ales în rîndul tineretului. 
Elevii mei 
de ce 
turism.

pentru 
cit și

concursuri 
pregătirea

privește
sînt convins că va

o pubU-

nu

B.

mă Întreabă, mereu, 
apare o revistă de

lnttmplat ? Dacă solicitam spriji
nul sindicatelor sau al U.T.C.-ului 
ni șe spunea că acestea au alte 
probleme. dacă ne adresarp 
C.N.E.F.S.-ului ni se spunea că 
ceilalți trebuie să se 
de cicloturism, fiind o 
sportivă de masă. Șt 
vorba de un sprijin
Voiam, doar să angrenăm cît 
mai mulți oameni în turele noa
stre cicloturistice. Eu nutresc, 
totuși, speranța că vom reuși să 
depășim 
rind.

Pentru 
dezvolte 
creăm 
orașe,
dețe. In cadrul 
a F. R. Ciclism

preocupe 
activitate 

nu era 
material.

cumeta să pornească pe o po- 
tecă mai puțin frecventată. Ce 
reiese de-aici ? Că oamenii au 
nevoie de p informare perma
nentă și competentă. Este nevoie 
de gpidurl, bine documentate, cu 
hărți clare, este nevoie de o re
vistă turistică.

acest impas cît de cu-

ca cicloturismul să 
lorespunzător trebuie 
comisii

comune,
voluntare I 

municipii șl ji 
ședinței plenare 

am stabilit acest 
lucru. Fiind vorba de o activi
tate sportivă de masă este nece
sar să flip ajutați nu numai de 
C.N.E.F.S. dar și de U.G.ș.R 
U.T.C. 
pizatia 
aceasta 
efectiv

I. FRATU • O revistă ș-ar 
ocupa șt , de educarea turiștilor, 
ar putea duce o capipaple 
tru respectarea normelor 
comportare la cabană șț în 

. tură. Ca să nu mal vedem
buri de sticle pe potecile mun-

pen- 
de 

na- 
c|o-

biectlve turistice și cele mai 
adecvate trasee pentru pionieri. 
Intenționăm ca, la sfîrșitul anu
lui 1970, să înmănunchiem cele 
40 de ghiduri. probabil într o 

casetă. C N.O.P. a realizat de 
asemenea o culegere de regula
mente și de indicații me’odieo- 
organizatorice. Pentru început, 
credem că acoperim mulțumitor 
necesitățile de informare și do
cumentare aie pionierilor și ale 
celor ce le dirijează activitateacelor *ee 
turistică.

că asejnenea abateri

se 
să 
!n

țiior 
ginite 
pildă.

sau 
în

cutii de conserve 
lacul Călțunul,

ru
de

Iu- ING,. N. POPESCU : Este in-

ți
Nu mai vorbesc de Orga- 

de pionieri pentru că 
acordă sprijinul cel mai 
cicloturismului.

discutabil
de la etica turismului s-ar re
duce simțitor dacă ele ar fi dis
cutate, combătute într-o publi
cație de specialitate.

I. FRATU : O susținută acti
vitate de informare șt educație 
trebuie desfășurată, cu precădere, 
în rinJul tineretului. El este și

PROF.
neplăcut
V ran cei, ___,  _
lele acestor munți, propc-r.';-..-:- 
turiștică lipsește aproape cu de- 
săvirșlre. Găsind înțelegere la 
redacția ziarului „MUcovul" am 
putut Iniția publicarea tuturor 
traseelor turistice din Vrancea 
ceea ce atenuează actualele ca
rențe.

Mal există însă și alte forme : 
afișe frumoase sau măcar pano
uri cu fotografii

, realizate 
tuțll, 
gine 
ment 
P-au

EM GIURGEA : Mi-e 
să spun dar, în zona 
în orașele de la pos-

", propaganda

ING.
ntrag atenția că se
să se includă informarea șl do
cumentarea în propagandă. Dar, 
în timp ce primele două sec
toare urmăresc obținerea șl valo
rificarea informațiilor, propaganda 
trebuie să creeze opinie. Tn 
stadiul actual. turismul nostru 
are foarte mare nevoie de pro
pagandă. Poale nu atît pentrj 
activitatea recreativă cît, pentru 
cea de competiție, pentru orien
tarea 
sport 
mări 
mase 
suficient de 
precizare 
tru 
trebuie să se recprgâ 
tul scris, pentr.u propagandă ar 
fi bine să hniyenăm niai mult 
televiziunea, radioul, tilniul do
cumentar.

IONCU : Aș vrea să
obișnuiește

turistică. Acest excelent 
poate fi practicat cu ur- 
deosebit «Je fgvofabile, de 
largi, dar nu este 

cunoscut, o
necesară : dacă 

informate șl do-umentare 
la cu vîn-

încă 
altă 

pen-

din excursii, 
in întreprinderi, lnstl- 

poate șl în școli, o 1ma- 
frumcasă poate fi un ele- 

de tentație pentru cei ce 
pornit încă intr-o excursie.

ING. N. POPESCU s La capi
tolul documentarea turiștilor aș 
vrea să Intervin cu o remarcă. 
Ne lipsește toarte mult o colec
ție de hărtî turistice bune ale 
masjvllor noștri. Dacă ne stră
duim să-l învățăm pe oameni să 
citească o hartă ar fi cazul să 
le dăm șl o bază tgmelnlcă, o 
hartă bună, pentru drumețiile 
lor.
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A SERIA I CLASAMENT

Așa cum ani promis, în- 
cheiem considerațiile 
noastre despre eveni

mentul central al săptămînii 
trecute, meciul R. F. a Ger
maniei — România, anali- 
zînd, P« scurt, comportarea 
fiecărui tricolor.

Cum ap evoluat, așadar, 
cei 13 jucători folosiți, 
miercuri seara, de Angelo Ni
culescu și Emerich Vogi pe 
Neckarstadion.

DINU: Bun acrocheur, cu 
intervenții prompte la min
gile înalte. Același jucător 
neobosit, prezent, atit în si
tuațiile de apărare, ca fun
daș central, cit și în cele de 
atac, ca mijlocaș ofensiv. îi 
recomandăm, însă, mai multă 
atenție la transmiterile lungi 
(cu care obligă echipa să lup
te fără șansă cu adversarul) 
și mai puțină pripeală cînd 
se hotărăște să șuteze la 
poartă de la distanță. Nota 8.

cer, se cerea din partea lui 
mai multă promptitudine și 
finețe în coordonarea acțiu
nilor ofensive. Nota 8.

RADUCANU! Ușor domi
nat de trac la început, a 
avut unele intervenții nesi
gure, respingînd mingi ce 
puteau fi reținute. Și-a re
venit, însă, repede, acționînd 
atent, prompt, pe fază. A 
degajat lung (dar nu la in- 
tîmplare) numai în situațiile 
în care adversarul exercita 
un pressing necruțător ; in 
rest, a trimis balonul cu 
mina la coechipierul cel mai 
bine plasat, dînd, cum s-ar 
spune, semnalul acțiunilor 
constructive. Nota 9.

SATMAREANU : Și el e- 
motiv, a acordat în primele 
minute un corner fără să 
fie obligat de fază. Apoi, in
suficient susținut de mijloca
șul de sprijin, a fost prins 
de cîteva ori între doi ad
versari (Maas și Overath) 
care, prin manevre rapide, 
au creat breșe pe partea sa. 
Treptat, cînd mecanismul e- 
chipei a început să funcțio
neze mai bine, el și-a recă
pătat luciditatea în joc, de
posedînd și pășind cu preci
zie. în plus, executînd, în 
min. 19, un șut-centrare fără 
reproș, se poate spune că 
golul înscris de Neagu este 
pe jumătate opera lui.

Dacă ar „urca" mai 
atac I... Nota 7.

MOCANU : Avjnd un în
ceput timid Și un... adversar 
dificil (aripa dreaptă Gra- 
bovschj), el a trebuit să de
pună eforturi considerabile 
pentru a putea să-și înde
plinească sarcinile de joc. în 
prima repriză, a fost depășit 
cu ușurință în cîteva rînduri, 
apoi — în partea a doua (cu 
un alt adversar) — 
venit, prestînd un 
aproape de nivelul 
taților sale. Nota 6

NEAGU: Foarte activ în 
teren. A acoperit o zonă mare, 
s-a repliat în sprijinul co
echipierilor din liniile dina
poi, a efectuat pressingul, 
s-a infiltrat derutant cu ba
lonul în dispozitivul advers. 
A înscris un gol magistral, 
primind aplauze la scenă des
chisă. Deficiențe : nu prote
jează încă bine balonul, 
cetinește uneori tempo-ul 
finalizare. Nota

in
ia

8.

re-
în

des în

calm, 
dublat

LUPESCUt Mobil, 
mereu bine plasat, a 
oportun, salvînd, la situați
ile critice, in extremis. Ori 
de cîte ori a fost posibil, el 
a pasat cu precizie, scoțînd 
constructiv echipa din apă
rare.

La Stuttgart, Lupescu a 
prestat cel mai bun joc al 
său sub tricoul reprezenta
tivei. Nota 9.

și-a re- 
joc mai 
posibili- 
(media).

înțreprins acțiuni individuale 
periculoase, depășjndu-și adr 
versarul direct (pe Schnelljn- 
ger!) și punîndp-și partene
rii în poziții fayorabile. La 
spectaculosul zbor în cupeul 
advers, pentru a ajunge la 
mingea centrată de pe aripa 
dreaptă, a fost îndelung ova
ționat. Solitar de cele mai 
multe ori între apărătorii ad- 
verși, insuficient sprijinit de 
coechipieri, el nu poate rea
liza acțiuni colective (un-doi- 
uri etc.) prin care să poată 
străpunge mai des sistemul 
defensiv al formației adverse. 
Nota 8.

de
că

Federația română 
fotbal ne-a comunicat 
etapa a XXII-a a campio
natului diviziei naționale A 
se va disputa sîmbătă 18 
aprilie, cu excepția meciu
lui Rapid — Universitatea 
Craiova. Toate meciurile 
vor începe la ora 16.45.

Foresta Fălticeni—Fulgerul Do- 
rohoi 3—0 (2—0)

Textila Buhuși—Minobrad Va
tra Dornei 2—0 (0—0)

Penicilina Iași—Rarăul Cîmpu
lung 0—0

Victoria Roman—Nicolina Iași 
2-1 (1-1)

Petrolul Moinești—Letea Bacău 
4-0 (1—0)

Constructorul
Textila Bptoșani 1—1 

Minerul Gura
nerul Comănești 3—0 (1—0)

(Cppespondfinți : D. Crăciun, T. 
Vierii. D. Dumitru. G. Groapă, 
A. Stoianovici. C. Neamteanu. D. 
Bololian).

Piatra Neamț— 
_ (0—0) 

Humorului—Mi- 20
20
20

14
13
11

4 B 10 18-3S
5 3 12 21-34
2 7 11 12-33

DUMITRU : Insuficient de 
mobil și neinspirat în startul 
partidei, și-a lăsat deseori 
descoperită zona (din fața 
fundașilor centrali) pe care 
trebuia s-o acopere. S-a in
tegrat, însă, cu timpul, bine 
în joc, făcînd o repriză (a 
doua) cu totul remarcabilă. 
A alergat mult, a deposedat 
viguros, a contribuit mai con
sistent la jocul combinativ, 
intercalîndu-se hotărit în a- 
tac. Așa încît, abia în repri
za secundă l-am văzut în 
teren pe 
tru. Nota

adevăratul Dumi- 
7.

NUNWEILLER : InRADU
bună condiție fizică, dinamo- 
vistul a desfășurat un tra
valiu uriaș în teren, fiind 
prezent, pe fază, la acțiu
nile de apărare și de atac, 
deposedînd și transmițînd ba
loane coechipierilor. Avînd, 
însă, de îndeplinit —- în 
principal — rolul de dispe-

CAMPIONATUL REPUBLICAN Al JUNIORILOR
Șl ȘCOLARILOR

Tată cîteva rezultate din 
etapa disputată duminică in 
campionatul 
juniorilor și

republican 
școlarilor:

al

Chimia Oraș
(2-1),

Victoria 4—1

• C.S.M. Sibiu—Indepen
denta Sibiu 4—0 (2—0),

rom
• Chimia 

Codlea
Făgăraș—Colo-

7—0 (3—0),

* Șc. sp. Sibiu—A.S- Ar
mata Tg. Mures 0—1 (0—1),

gul
Zămești—Stea-Torpedo

roșu Brașov 1—3 (0—2),

• Gloria Birlad—Textila
Buhuși 1—2 (0—2),

• Minerul Ghelar—Mine
rul Teliuc 0—1 (0—1),

• Rulmentul 
Știința Bacău

Birlad
6—0 (1—0),

• Progresul Strehaia—Du
nărea Calafat 7—1 (5—0),

• Medicina 
Gaz metan 
(0-0),

Tg. Mureș —
Mediaș 1—2

• Olimpia Sa tu 
Constructorul Baia 
—0 (4—0),

Mare —
Mare 16

• Avîptul 
metan Mediaș

Reghin—Vi tro
ici (1-1),

• Liceul nr. 2 Iași—Poli
tehnica Iași 0-3 (0-0),

• Oltul Sf. Gheorghe—
• Olimpia 

Oradea 2—0
Oradea—Crișul

(0—0).

și creînd acțiuni 
a dovedit o 
este un 
valoare 
repriza 

vizibil,

ju- 
in-

a
s-a

DOBRIN : A făcut două 
prize diametral opuse, 
prima, utilizind procedee teh
nice de finețe — în folosul 
echipei
ofensive variate, 
dată în plus că 
cător de certă 
temațională. In 
doua, a slăbit
mișcat lent, preferind pro
cedee lipsite de conținut tac
tic. în general, a efectuat 
cu dificultate trecerea din 
linia a II-a In atac, complă- 
cîndu-se în a manevra la 
mijlocul terenului și înghe- 
suindu-șe pe aceeași zonă cu 
Radu Nunweiller. Nota 7.

LUCESCU : Același jucător 
harnic, conștiincios, a uitat 
repede .de accidentul care l-a 
ținut pe tușă 0 bună bucată 
de vreme. S-a demarcat de
rutant pe întreaga arie din 
fața porții lui Mayer, a ve
nit des înapoi, urmărindu-și 
adversarul direct.

Pauza a lăsat însă urme 
din care cauză Lucescu n-a 
putut avea rezistență pen
tru 90 de minute. Conștiin
cios cum îl știm, nu ne 
doim că el își va reface 
rînd potențialul ds joc. 
și Dobrin, a fost înlocuit 
lipsă de rezistență. Nota

(L-a accidentat pe Haller, 
la un atac corp la corp, cu 
totul involuntar).

Atit cît au fost folosiți, 
Ghergheli (mai ales) și Dem
brovschi au muncit mult, cu 
folos, înviorînd — în final — 
jocul echipei.

1. Crișul
2. Djn, Bacău
3. Dinamo Buc.
4. ,.U“ Cluj
5. Steaua
fi. Petrolul
7. U. T. A.
8. Steagul roșu
9. Farul

10. V, Craiova 
ÎL Jiul
12. A.S. Armata
13. Politehnica
14. Rapid
15. C. F. R.
16. F. C. Argeș

20
21
21
21
21
21
21
21
21
20
21
21
21
21
21
21

16
14
11
11

9
9
7
7
8
fi
7 
fi
6
6
4
5

36—18 33
49—23 30
38—20 24
30—26 24
30— 29 23
24—25 23
31— 22 21
26^-25 2J
30—33 21
21—22 10
22—35 18
28—36 17
21— 34 16
17—27 15
22— 37 15
16—30 14

1. C.F.R.
2. Textila Bt.
3. Victoria
4. Nicolina
5. Foresta
6. Petrolul
7. Letea
8. Minobrad
9. Minerul C. 

J0. Rarăul
11. Penicilina
12. Textila Bh.
13. Construe.
14. Min. G.IL
15. FulgeruJ

18 
18
19
18
19
18
19
18
19
19
19
19
19
19
19

11
10
10

9
10

CLASAMENT
2
4
3
5
2

8 5
8 2
7 4
7 4
6 4
6 4
7 1 1
5 5
6 2 1 
fi 1 1

41—18
31—18
45-22
37—18
33—22
31—19

5
4
6
4
7
5
9 29—23
7 15—25
8 21—32
9 26—39
9 16—11

II 27—30
9 21—34

11 27—30
12 25—53

24
21
23
73
2!
21
18
18
18
16
16
15
15
14
13

Textila Bt.—Etapa viitoare :
Petrolul. Minobrad—Foresta,
C.FR.—Penicilina, Nicoli na-Con
structorul. Fulgerul—Textila Eh. 
Letea—Minerul
Victoria,

G.H., Rarăul—

in-
cu-
Ca 

din 
7.

Fapt Inedit pe stadionul 
,,Constructorul“:

SERIA A H-a
Dunărea

.NOROC CĂ S ĂU RUPT.. 
BARELE"!

DUMITRACHE : Tn evident 
progres — raportat la evo
luția sa din turneul sud-ame- 
rjean și din campionat — în 
ceea ce privește dispoziția 
de joc. A efectuat și el ppes- 
singul, a apărut deseori în 
apropierea 16-lui propriu, a G. NICOLAESCU

Duminică, la București, pe sta
dionul „Constructorul", Flacăra 
roșie și Progresul Balș s-au în- 
tîlnit într-un meci pentru divi
zia C... După 70 de minute de 
joc. la un atac furtunos al gaz
delor, cîțiva jucători, în urmărirea 
mingii se lovesc de bare și a- 
cestea... se rup !

Meciul se întrerupe timp de 10 
minute, gospodarii stadionului „re
pară” poarta deteriorată. Flacăra 
roșie revine în atac și reușește Să 
deschidă scorul !

Iată acest fapt Inedit relatat 
de antrenorul bucureștenilor, fos
tul internațional Nicolae Oaidă : 
„Noroc că s-au rupt... barele ! 
Altfel cine știe dacă marcain 
vreun gol ! Așa, odihniți, băieții 
mei au atacat mai lucid și au 
învins cu 2—0“.

Fără comentarii...

Rulmentul Rîrlad
Brăila 3—2 (1—2)

S.U.T. Galați-Petrolul Berea 
3—1 (0—1)

Metalurgistul Brăila—Petrolis
tul Boldești 1—0 (0—0)

Metalul Buzău—Electronica O- 
bor Buc. 1—0 (0—0)

Ancora Galați—Chimia Oraș 
Gh. Gheorghiu-Dej 2—0 (1—0) 

Metalul Plopeni—Șoimii Bu
zău 2—0 (0—0)

Unirea Focșani—Gloria C.F.R. 
Galați 2—0 (1—0)

Locomotiva Adjud—A.S.M. Te
cuci 1—2 (0—0)

(Corespondenți : L. Solomon, 
T. Siriopol. D. Cristachc, I. Stă- 
nescu, S. Tudor, I. Tan&sescu. 
A. Axente. I. Vasiliu).

UNDE ESTE ANGAJAMENTUL TOTAL?
(Urmare din pag. 1)

fel lucrurile, cel puțin sub 
acest aspect.

Antrenorii iioștri greșesc, 
cum am greșit și eu învățîn- 
du-i prea puțin pe elevii lor 
procedeele de deposedare.

La noi, singurul jucător 
pentru care deposedarea n-a 
avut secrete a fost Nelu Nun
weiller — prin alunecare sau 
chiar luptă directă corp la 
corp — însă acest lucru l-a 
învățat singur, l-a exersat 
singur și l-a dus la perfec
țiune. Și Dan — dar în alt 
gen — folosește această armă, 
provenită, de asemenea, din 
panoplia proprie. Cu aceste 
două exemple am epuizat tot 
fotbalul românesc la capito
lul „deposedare 
tre apărători".

Atunci ce să 
de mijlocași și

Ei ar trebui s 
pe apărătorii 
curme din fașă i 
de atac, să-i atace pe propriile

ideală de că-

i mai vorbim 
înaintași ?

să deposedeze 
ad verși, să

încercările lor

UN NOU CENTRU
DE COPII LA SIBIU

lor baze de lansare, să le ani
hileze

Cu 
văzut 
etapa 
și angajant pentru deposeda
re, care aduce întotdeauna 
cu sine lupte înverșunate în 
careu, faze dinamice in fața 
porții, acțiuni de mare emo
tivitate și spectacol, care 
tăia răsuflarea zecilor de 
de spectatori...

Și, totuși, se poate ! Au 
vedjt-o în etapa de duminică, 
printre alții, Oblemenco — 
extrem de activ și în pregă
tirea acțiunilor ofensive și în 
finalizarea lor, chiar în de
fensivă, cînd a fost cazul — 
Domide, care, datorită unui 
mare volum de muncă a reu
șit să acopere tot terenul, 

Dembrovschi (U.T.A.). Radu 
Nunweiller. Cam puține ®- 
xemple, însă, într-un domeniu 
în care, după părerea mea. ar 
trebui să stăpînească regula 
și nu excepția.

Poate că jucătorii noștri nu 
sînt în suficientă măsură pre
gătiți fizic pentru a face față 
jocului de deposedare, con
form cu cerințele fotbalului 
actual.

In acest caz este vorba de 
o boală care trebuie grabnic

pînă și intențiile 1 
rare excepții, nu am 
în aceste etape, nici în 
de alaltăieri jocul .ferm

US'Ci
M J

pot 
mii

d ci

vindecată cu leacuri de antre
nament special.

S-a spus că niciodatg pînă 
acum echipele noastre nu s-au 
pregătit mai bine fizic. S-a 
vorbit despre cantități enorme 
de efort, depuse de echipe în 
perioada pregătitoare a re
luării, de sacrificii, cazne și 
suferințe ca în muncile Iui 
Hercules, însă 
reflectă prea 
ta tea jocului
din retur.

Dimpotrivă, 
fost cîteva meciuri care au 
corespuns mai bine acestui 
postulat al angajamentului 
fizic total.

Să ne gîndim la campiona
tul nostru, dar si la cel mon
dial. unde vor învinge numai 
echipele care — indiferent de 
valoarea lor tehnică. oricît 
de ridicată — vor desfășura 
cel mai mare volum de mun
că în cursul fiecărui joc, ex- 
celînd mai ales în lupta corp 
la corp pentru balon.

în ultimă instanță, în Mexic 
vor avea cîștig de cauză ju
cătorii care vor ști să depo
sedeze mai repede și mai bine 
pe adversar. împiedicîndu-1 
astfel să-și valorifice clasa.

Ca să intri în posesia vic
toriei. mi se pare că trebuie 
să intri mai întîi în ppsesia 
mingii...

toate acestea se 
puțin în cali- 

di vizionare] or

in toamnă au

CUPON DE CONCURS

Numele și prenumele

♦ • •
Adresa :

• • I» • • ••••••••
OBȚINE CALIFICAREA PENTRU1. CE ECHIPE VOR . _

SFLRIURILE DE FINALA (reamintim : din fiecare qrupă 
--------" primele DOUA CLASATE)?

A.....................................................................................
se califica

GRUPA 
GRUPA 
GRUPA 
GRUPA

• • • •B
C
D

2 CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

• In cele 21 de etape 
ale campionatului diviziei 
naționale A s-au marcat 
449 de goluri. în etapa a 
XXi-a s-au înscris 21 de 
goluri.

O Golgeterii 
XXi-a : Kun 
—' 4 goluri, Dembrovschi 
(U.T.A.) — 3 g^: • ~
blemenco (Univ.
— 2 goluri.'

* Duminică, s-au 
dat trei penaltiuri, 
în favoarea oaspeților. 
Două au fost transformate

etapei a 
II (Crișul)

goluri și O- 
, Craiova)

acor- 
toate

1. Metalul
2. Ancora
3. Șoimii
4. Electronica
5. A.S.M.
6. Chimia
7. Rulmentul
8. Metalul B.
9. Metalurg.

10. Petrolistul
11. S.U.T.
12. Gloria CFR
13. Unirea
14. Dunărea
15. Petrolul
16. Locomotiva

CLASAMENT
20 12 7
20 11 3
20 9 7
20 10 4
20 10 3
20 10 3

10 3
9 4
8 6
8 5
7 4
6
4
3
3
3

p.

20 
20
20
20
20
20
20
20
20
20

4
8
6
4
3

44—10
36—21
29—20

1
6
4
6 50—20
2 32—23
7 32—31
7
7
6
7
9

10
5

11
13
14

27—34
30—24
21—20
25—24
21—24
20—32
20—33
25—33
13—43
15—43

31
25
25
24
24
23
23
22
22
21
18
16
16
12
10
9

Etapa viitoare : Șoimii—Unirea, 
Electronica—Locomotiva. A.S.M.— 
Metalul P.. Chimia—Metalurgistul, 
Petrolul—Metalul B., Glo-ria
C.F.R.—Rulmentul, Dunărea—An
cora, Petrolistul—S.U.T.

SERIA A III-a
Unirea Mînăstirea—Voința Bucu

rești 2—1 (0—0)
Electrica Constanța—Celuloza 

Călărași 1—0 (0—0)
Laromet București—Petrolul Vi

dele 0—0'
Marina Mangalia—Tehnometal

București 2—0 (1—0)
l.ițț.U. Medgidia—Delta Tulcea 

2-1 (2—1)
Olimpia Giurgiu—I.T. Constanța 

0-0
Mașini unelte Buc.—Cimentul 

Medgidia 1—1 (1—0)
I.C.A.B. Arcuda—S. N. Oltenița 

1—5 (0—2)
• (Corespondenți : Gh Tufcea. N. 
Tcodorescu, D. Popescu, I. Cio- 
boată. R. Avram, Tr. Barbălată, 
O. Guțu, A. Păpădie).

1. S.N.O.
2. I.M.U.M.
3. Electrica
4. Delta
5. Celuloza
6. Cimentul
7. Unirea
8. Tehnometal
9. Laromet

10. Petrolul
11. I.T.C.
12. Voința
13. Mașini
14. Olimpia
15. Marina
16. I.C.A.B.

Etapa viitoare :
Delta, Olimpia—Petrolul. I.T.C.— 
Cimentul, Voința—I.C.A.B., Celu
loza—Unirea. S.N.O—Laromet. Ma
rina—Electrica, I.M.U.M.—Mașini 
unelte.

CLASAMENT
20 9 8
20 10 6

4
6
5
7
4
3
5
5
7
8
4
6
7
3

Tehnometal—

20
20
30
20
20
20
70
20
20
20
20
20
20
20

4
3

3
4
6
5
fi
5
7
8
8
8
7
7

10
9
9

14

30—14 
24—11
26—18
28—21
24— 19
16—16
27—25
33—23
25— 26
20— 25
16—21
22—29
27—26
16—26
21— 24
24—55

26
26
21
24
23
23
22
21
19
19
19
18
16
16
15
9

SERIA A IV-a

1. Autobuzul
2. I.R.A.
3. Carpați
4. Comerțul
5. T.U.G.
6. Chimia
7. Caraimanul
8. Flacăra
9. Prahova

10. Sirena
11. Petrolul
12. Unirea C.
13. Progresul C.
14. Dacia
15. Unirea D.
16. Progresul B.

Etapa viitoare : ________
Progresul B., Autobuzul — I.R.A., 
Carpați — Petrolul, Sirena — Da
cia, Comerțul — T.U.G., Carai
manul — Chimia, Progresul C. — 
Unirea C., Unirea D. — Flacăra 
roșie .

Prahova

SERIA A V-a
Electromotor Timișoara — Mine

rul Motru 3—0 (1—0)
Energetica Tr. Severin — Furni

rul Deta 2—0 (2—0)
Steagul roșu Plenița — Victoria 

Tg. Jiu 1-0 (1—0)
Victoria Caransebeș — U.M. Ti

mișoara 0—2 (0—1)
Vulturii textila Lugoj — Mine

rul Bocșa 5—1 (3—0)
Metalul Topieț — C.F.R. Caran

sebeș 3—1 (2—0)
Minerul Lupenl 

șova 0—0 (3—0)
Progresul Strehaia — Dunăre» 

Calafat 3—0 (neprezentare).
(Corespondenți : St. Marton, M. 

Focșan, I. Julea, M. Mutașcu, C. 
Olaru, C. Avram, I. Cotescu și Gll. 
Dobreanu).

Unirea Or-

CLASAMENT
20 14 :
20 11
20 11
20 9
20 9
20 9
20 10
20 9
20 9
20 8
20 7
20 6
20 7 :
20 6 :
20 6 :
20 3 •

1. U.M.T.
2. Vulturii
3. Minerul L. 

4—5. Minerul 15. 
4—5. Victoria C.

6. Electromotor
7. Minerul M.
8. Steagul
9. Metalul

10. Viet. Tg. J.
11. C.F.R.
12. Energetica
13. Furnirul
14. Dunărea
15. Unirea
16. Progresul

2
3
2
5
5
4
1
3
2

44- 12 30
57-25 25
45- 18 34
30-26 23
26- 22 23
28-25 22
25-20 21
27- 24 21
34-53 20
28- 30 19
32-31 18

Furnirul — 
B. — Elec- 
Unirea, Vie- 

Victoria C., Meta- 
Minerul M., U.M.T. — Stea-

Etapa viitoare : 
Minerul L., Minerul 
tromotor, C.F.R. — 
toria Tg. .1. — 
iui "■ ‘
gnl, Energetică — Progresul, Du
nărea — Vulturii.

SERIA A VI-a
Tehnofrig Cluj — Victoria Călan 

1—0 (0—0)
Metalul Alud — Soda Ocna Mu

reș 2—1 (1—1)
Minaur Zlatna — Mureșul Deva 

3-0 (1-0)
A.S.A. Sibiu — Industria sîrmei 

Cîmpia Turzil 1—0 (1—0)
Arieșul Cîmpia Turzii — Aurul 

Brad 1—0 (0-0)
Știința Petroșani — Independen

ța Sibiu 0—2 (0—1)
Minerul Ghelar — Minerul Te

liuc 3—0 (3—0)
Minerul Baia de Arieș — Arie

șul Turda 2—1 (l—1). S-a jucat
la Zlatna.

(Corespondenți : P. Radvanyi, 1. 
Somogyi, N. Bâișan, Gh. Topîr- 
ceanu, L. Donciu, B. Staicu, FI. 
Oprița și I. Abrtideanu).

CLASAMENT

1. Minaur
2. Metalul
3. Minerul G.
4. Arieșiil C.T.
5. ArieșuJ T.
6. Victoria
7. Mureșul
8. Independența
9. Ipd, sîrinei

10. Soda
11. A.S.A. Sibiu
12. Știința
13. Aurul
14. Minerul T.
15. Tehnofrig
16. Mjnerql B.A.

Etapa viitoare ;
— Soda, Minaur -

20
20
29
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

18-16
22-22
24-21
18-21
21-18
21-26
17- 23
18- 21
19-27

22 
?2 
20
20
19
18
18
17
17
17
16
15
T.

8 6 6 
9 4 7
7 6 7
8 4 8 
7 5 8 
7 4 9
7 4 9
6 5 9
8 1 11
7 3 10 21-31 
6 4 10 12-21 
6 3 11 20-39
Arieșul
Minerul G., 

Victoria — Metalul, Minerul _T. — 
Știința, Mureșul 
Aurul — Minerul B.A., 
pendența — Arieșul C.T., 
sîrmei — Tehnofrig.

A.S.A. Sibiu,
Inde-
Ind.

SEluIA A VH-a

C.I.L.

Asociația sportivă de pe 
lingă Combinatul pentru ex
ploatarea și industrializarea 
lemnului din Sibiu — cu spri
jinul directorului, ing. V. Do- 
brotă — a înființat un cen
tru de antrenament pentru 
elevii claselor a Il-a pînă 
la a IX-a. Centrul are con
diții optime de funcționare 
(echipament pentru 80 de co
pii și 40 de mingi). De selec
ție s-a ocupat colectivul de 
antrenori format din F. Mu- 
reșan, I. Dăncăneț și maes
trul sportului N. Roman (care 
este coordonatorul centrului, 
iar ca ajutor dr. D. Iordache). 
La selecție au participat 400 
de copii din școlile din Sibiu, 
care au avut note bune la 
învățătură.

I. IONESCU, 
coresp. principal

KEI

DUMINICA, CUPLAJ
PE STADIONUL

wi
pe 
în 
va

Amatorii de fotbal din Ca
pitală vor avea posibilitatea 
să asiste duminică la un 
teresant cuplaj fotbalistic 
stadionul „23 August“. 
deschidere, de la ora 15,
avea loc întîlnirea interna
țională de juniori dintre se
lecționatele României și 
U.R.S.S., din preliminariile 
turneului U.E.F.A.

în meci vedetă, de la ora 
16,45, este programat jocul

9923 AUGUST"
dintre liderul clasamentului, 
Rapid, și formația Universi
tatea Craiova (locul 4), par
tidă din etapa a XXII-a a 
campionatului diviziei A.

Chimia Turnu Măgurele — Auto
buzul București 1—0 (0—0)

Petrolul Tîrgoviște — Unirea 
Drăgășanl 1—0 (1—0) — Jucat la 
Moreni

Unirea Cîmpulung Muscel — 
Sirena București 1—0 (0—0)

T.U.G. București — Caraimanul 
Bușteni 6—0 (3—0)

I.R.A. Cîmpina — Carpați 
naia 1—0 (0—0)

Dacia Pitești — Prahova 
iești 2—2 (0—1)

Flacăra roșie București — 
greșul Balș 2—0 (0—0)

Progresul Corabia — Comerțul 
Alexandria 2—0 (2—0)

(Corespondenți : D. Gruia, M. 
Avanu, D. Rădulescu, F. Sandu, 
C, Vîrjoghic, I. Fețeanu, P. Gior- 
noiu, C. Filip).

Victoria Cărei — Topitorul Baia 
Mare 5—2 (1—1)

C.I.L. Sighetul Marmațiel — 
Dinamo Zalău 3—0 (3—0)

Dacia Oradea — Bradul Vișeu 
4—2 (3-2)

Constructorul Baia Mare — Fo
resta Năsăud 6—2 (2—1)

Someșul Satu Mare
Gherla 3—0 (1—0)

Gloria Bistrița — Dermata Cluj 
2—0 (2—0)

Bihoreana Marghita — Chimis
tul Baia Mare 1—1 (0—1)

Metalul Salonta — Unirea Dej 
1-1 (0-1)

(Corespondenți : Tr. Silaghi. V. 
Godja, S. Vasile, V .Radu. A. Ver
ba, I. Toma, A. Pașcalău și Gh. 
Cotrău).

Sl-

Plo-

Pro-

1. Gloria
2. Someșul
3. Victoria
4. C.I.L. Slghet
5. C.I.L. Gherla
6. Constructorul
7. Dermata
8. Urțirea
9. Bradul

10. Chimistul
11 Metalul
12. Dinamo
13. Topitorul
14. Bihoreana
15. Foresta
16. Dacia

Etapa viitoare :
Gloria, Unirea — Bihoreana, Fo
resta — C.T L. Sighet. Topitorul — 
C.I.L. Gherla, Dermata — Con
structorul, Dacia — Metalul, Di
namo — Someșul, Chimistul — 
Victoria.

CLASAMENT
20 12 5
20 12 4
20 11 5

420
20
20
20
20
SA
20

20
20
20
20
20
20

3 47-13 29
4 34-13 28
4 36-18 27
5

5 5
2 7
6 6
5 7

29-17
29-15
34-25
29-17
34-24

in 0 10 21-35
749 31-29 

$
4
5
4
4
3

i 4 10 20-36 
I fi 10 16-37
i 3 12 20-37
I 5 11 14-32

5 11 20-39 
; 5 12 16-40
Bradul

:'S 
?5
24
22
71
20 
ÎS 
16
14

12
13
11

LOTO-PRONOSPORT

• în clasamentul golge- 
terilor campionatului divi
ziei naționale A conduc 
Neagu (Rapid) și Tătaru 
II (Steaua) cu cite 14 go
luri, fiind urmați de D. 
Ene (Dinarpo Bacău) cu 12 
goluri, Voțnea — 3 din
11 m (Steaua), Dumițra- 
che 1 din li m (Dinamo 
București), Oblemenco (ti
ni versitgtea Craiovș) cu 
cite 11 goluri, Dobrin — 
2 din 11 m (F. C. Argeș), 
sasu (Farul), Gyorfy 
(Steagul roșu) cu 9 goluri.

9 goluri. In seria a II-a: 
Kun 1 — 2 din 11 m (Po
litehnica Timișoara) cu 12 
goluri. — • • - 
Oradea) cu 
Dobîndă — 
(Politehnica
10 goluri.

• O rectificare : D. Ene 
— și nu Maghiar — a 
fost autorul celui de al 
doilea gol al băcăuanilor 
în partida cu Universita
te^ Craiova, disputată în 
etapa a XX-a.

• Pe baza notelor a-

Petri că (Olimpia
Și 
m 
cu

11 goluri 
2 din 11 
Timișoara)

8. Dinamo Bacău 1596 (Ghiță 
163 p), 9, Steaua 1580 p
(Sătmăreanu 156 p), 10.
Universitatea Cluj 1565 p 
(Cîmpeanu și Pexa 140 
p). 11. Universitatea Cra
iova (cu un joc mai 
puțin) 1553 
145 p), 12.
1530 (Soos 
Politehnica 
(Constantin eseu 
14. Steagul 
(Adamache,
Pescaru 146), 15. A.S.Ă.
Tg. Mureș 1452 p (Caniaro

un joc 
(Oblemenco 

Cluj 
13.

! P
p)’ 
pi 
Și

C.F.R. i 
P). 
1528 

149 
roșu 1513 

Ivărxcescu 
146),

152 
lași

de Oprea (.,U“ Cluj) și 
Căniaro (A. S. Armata), și 
unul ratat de Derțibrov- 
schi (Dinamo Bacău).

• In etapa disputată du
minică, cavalerii fluieru
lui au primit următoarele 
calificative : 5 dintre ei
(O. Anderco, C. Ghemi- 
gean, Z. Drăghici, G. Po- 
povici și P. Badea) cite 
5 stele, unul (D. Isăces- 
cu) — 4 stele și doi (C. 
Nițescu și G. Birsan) cîte 
2 stele.

• în cele 20 de etape 
ce au avut loc în divizia 
B s-âu înscris 795 de go- 
lqri (419 goluri în seria 
I și 376 în seria a II-a).

O în clasamentul golge- 
terilor campionatului divi
ziei B, în seria I, pe pri
mul loc se află Tiron 
(Metalul Tîrgoyiște) și 
Pană (Dunărea Giurgiu) 
cu cîte 12 goluri, fiind ur
mați de Caraman (Portul 
Constanța) cu 10 goluri și 
Mustață (Gloria Birlad) cu

se

cordate în această etapă, 
clasamentul „constanța 
echipelor", după 21 de 
etape se prezintă astfel : 
1. RAPID - J 
PESCU 
1638 p 
Petrolul
155 
1634
5. 
1620
6 U.T.A. 1603 p (Domide
156 p), 7. Farul Constanța 
1601 p (Ștefănescu 150 p).

1661 p (LU- 
.172 p), 2. Jiul
(Stan 152 p), 3.
1636 p (Mocan u 
4. F. C. Argeș 

(Niculescu 168 p).
Bucureștii

pb
i p 

Dinamo
) p (Ghergheli 145 p),
U.T.A. ~ '

, 7.

144 p), 16. Crișul Ora
dea (cu un joc mai puțin) 
1413 p (Popovici 133 p).
Situația în „Trofeul ~ 
tschowschi, . după 21 
etape se prezintă ît 
Iul următor : 1. PE
SÂNI 9,00, 2. O
8.91, 3. Pitești 8,50, 4.
Ploiești 8.86, 5. Arad 8,27, 
6. Constanța 8,09, 7. Iași
8.00, 8. București .7,87, 9.
Brașov 7,81, 10. Cluj 7,76, 
11. Craiova 7,30, 12. Tg.
Mureș 6,90, 13. Bacău 6,40.

Pe
cie 
ie

Plata premiilor pentru 
concursul Pronosport nr. 15 
din 12 aprilie 1970, se va face 
eiStfd *

ÎN CAPITALĂ : începînd 
de vineri 17 aprilie 1970. pînă 
miercuri 27 mai 1970 inclu
siv :

ÎN PROVINCIE: începînd 
de luni 20 aprilie 1970, pînă 
miercuri 27 mai 1970 inclusiv.

• Mîine, va avea loc un 
nou concurs PRONOEXPRES, 
după NOUA FORMULĂ, care 
săptămină de săptămînă 
s-a dovedit a fi foarte avan
tajoasă pentru participanți.

Un succes deosebit l-au în
registrat biletele colective și 
variantele jucate 5O»/o-

Aveți prilejul șă participați 
și dv. la concursul de mîine 
15 aprilie 1970, la care vă

reamintim că se atribuie 
premii și variantelor cu 3 
numere ciștigătoare din cele 
8 extrase (la extragerea a 
II-a. de 8 numere din 45).

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOEXPRES Nr. 15 DIN

8 APRILIE 19'0 :

Extragerea I : Categ. 1 : 0,2 
variante a 20.505 lei : a II-a: 
2,2 a 18.642 lei; a IJI-a: 10.1 
a 4.061 lei; a IV-a: 
639 lei ; a V-a^ 128,1 
lei ; a VI-a : 4.663,7 a

64,2 a 
a 3.20 

50 lei.

Extragerea a II-a :
B: 1,8 variante a 59.245 lei : 
C: 4,5 a 11.849 lei; D: 28,7 a 
500 lei ; E: 553.9 a 100 lei ;
F: 8.047,5 a 20 lei.

Categ.

SERIA A VIII-a

Viitorii 1

Vitrorpetan

Torpedo Zărnești — Metalul 
Copșa Mică 2—1 (0—1)

Oltul Sf Gheorghe — Chimia O- 
rașul Victoria 0—0

Medicina Tg. Mureș — Tracto
rul Brașov o—o

Carpați Brașov 
Ghcorghieni Or—9

Avîntul Reghip 
Mediaș 1—2 (0—1)

Colorom Codleg — Chimica Jîr- 
năveni 0—1 (0—0)

Minerul Bălan — Unirea Cristu- 
ru Secuiesc 2—1 (1—0). S-a jucat 
la Sf. Gheorghe

Chimia Făgăraș — Lemnarul O- 
dorheiul Secuiesc 4—1 (2—0) 
_ (Corespondenți : C. Chitfac, Gh. 

pâuș, G. Carol. 
Sepeleanu, B. 
Sfoiciu).

Brioță, I. 
Tinea, N. 
glie și B.

C.
c.

Glieor-

CLASAMENT
Chimia F.
Tractorul
Oltul
Lemnarul 
Colorom

6. Minerul
Chimica
Metalul 
Torpedo 
Carpați 
Unirea 
Chimia V 
Vitrometan

14. Viitorul
15. Avîntul '
16. Medicina <

Etapa viitoare :
Minerul. Metalul -

. rea — c*• ___
Tractorul — Chimia F., Lemnarul 
— Viitorul, Vitrometan — chimia 
V., Avîntul — Torpedo.

1.
2.
3.
4.
5.

7.
8.
9. 

10. 
11. 
12. 
13.

20
20
20
20
20
20

15 2 3 43-15
14 3 1 49- 8
17 3 5 46-19
12 0 8 53-31
10 3 7 38-27 
947 Pd-vZ

20 16 0 10 30-24
20
20
20
20
20
20
20
20
20

1839 28-39 19 
i 8 2 10 25-28 18

5 3 12 25-46 13
1 4511 11-50 13

4 4 12 25-56 12
2 4 14 14-49 8

Medicina —
Colorom, Uni-

Oltul, Chimica — Carpați,



Un fericit „P.S.“ după C.M. la handbal masculin: Cupa Latină
racterizat pregătirea partide-Capitolul final al „serialu

lui" ce încerca, firește suc
cint, să pună în evidență 
coordonatele în care s-a în
scris marea victorie a hand- 
baliștilor români la cea de-a 
VII-a ediție a C.M., a repe
tat, fără voia autorului, un 
cuvînt ce revenea parcă au
tomat, la cîteva fraze: per
spectiva. Era firesc. Hand
balul românesc și-a confir
mat clasa, dar — ca întot
deauna — drumul nu se poa
te opri aci. Căile viitorului, 
concretizate, ca în orice altă 
disciplină sportivă, prin noi 
și importante competiții, im
puneau și în handbal o grijă 
deosebită pentru netezirea 
din timp a parcursului spre 
alte victorii.

Știam însă că, la fel ca și 
în alte ocazii, handbalul își 
pregătise cu calm și migală 
rezervele de azi, dar do
ream vedetele de mîine. 
Echipa de tineret se plămă
dea de aproape doi ani sub 
îndrumarea unor antrenori 
pricepuți, abordînd treptat 
dispute din ce în ce mai di
ficile, călindu-se fără grabă, 
metodic, în așa fel încît 
perspectiva «ă aibă contururi 
precise și optimiste. Repe
tăm : cunoscînd seriozitatea, 
perseverența cu care federa
ția de specialitate își urmă
rește țelurile, mai mult bă
nuiam, fără a avea o proba 
evidentă, că generația de 
mîine a handbalului nostru 
masculin a început să aibă 
personalitățile ei, care, com- 
pletîndu-se una pe alta, au 
prins a fi așezate în angre
najul unei echipe ce obținuse 
cîteva rezultate meritorii.

Mai repede decît era de 
așteptat, prin jocul datelor 
înscrise în calendarul com- 
petițional, proba evidență a 
apariției simptomelor de va
loare la noua generație a ve
nit, confirmînd optimist aș
teptările. Această probă s-a 
numit: „Țața Latina".

La capătul celălalt al Eu
ropei, nu departe de Capo 
de la Rocha, punctul cel mai 
vestic al continentului nos
tru, în orașul Amaliei Ro- 
driguez și al lui Eusebio, în 
Lisabona portocalilor și a 
fadoului, tinerii handbaliști 
români s-au impus net cu- 
legînd în primăvara timpurie 
de pe țărmul însorit al Atlan
ticului, primele lor galoane 
internaționale. Și, oricît de 
puțin obișnuită ar părea afir
mația noastră, ceea ce a im
presionat deosebit au fost 
nu rezultatele în sine — mă
gulitoare și ele, nici vorbă 
— ci maniera în care au 
fost obținute. întîlnind, la 
prima prezență a României 
in .,Cupa Latină", o atmo
sferă competițională neobiș
nuită, avînd în față adver7 
sari cu stiluri diferite de 
joc, înfruntînd un public ge
neros, amator de spectaculo
zitate în sport, însă mai pu
țin avizat în handbal, selec
ționata de tineret a Româ
niei a depășit cu o surprinză
toare dezinvoltură toate aces
te obstacole, cucerind în fi
nal respectul adversarilor și 
calda simpatie a publicului.

Principala calitate a echi
pei române, cea care i-a fa
cilitat accesul spre victoria 
finală, a fost, după părerea 
noastră, seriozitatea ce a ca-

lor și evoluția din fiecare 
meci a jucătorilor români. 
Fără să-și subestimeze adver
sarii, dar și fără a le exa
gera calitățile — mai evi
dente la selecționatele Fran
ței și Spaniei — tinerii hand
baliști români, împreună cu 
antrenorul Mihai Pintea, au 
aplicat la fiecare joc exact 
ce și-au propus, punînd în va
loare cu ingeniozitate calită
țile tehnice și tactice însu
șite de-a lungul orelor de 
antrenament din țară. Fără 
să lipsească handbalul de 
momentele lui de spectacol, 
combinațiile inițiate de con
ducătorii de joc Mircea Stef 
sau Ilie Cîrlan au avut pe 
lingă viteză și acurateță teh
nică, ceea ce place în fond 
tuturor : un acut accent ofen
siv, o eficacitate exprimată 
în foarte multe goluri. De 
altfel, concludent în această 
direcție este faptul că golave
rajul echipei române are un 
activ de peste 100 de goluri 
(în 6 meciuri !), în timp ce 
a doua clasată, echipa Fran
ței (cu Aggoune, Nita și 
Cailleret din garnitura de 
la C.M.) a înregistrat în final 
doar un plus de 51 de goluri. 
Această eficiență și-a avut ca 

Astă-seară la Dortmund

V.f.L. GUMMERSBACH- STEAUA BUCUREȘTI
in'semifinalele „C. C.E.“ la handbal masculin

sursă nu numai forța de șut 
a jucătorilor de la 9 m (Chi- 
cid, Durhitru, Dan Marin), ci 
și valoarea unui pivot ca 
Bota sau a unor extreme ca 
Voinea, Preotu și Comănes- 
cu. Un rol deosebit la con
turarea excelentei impresii 
lăsate de echipa română în 
capitala Portugaliei l-a ju
cat și lipsa de rigiditate în 
defensivă, prin aplicarea va
riată, în funcție de adver
sar, a unor sisteme de apă
rare diferite, cărora tînărul 
portar Orban, care la C.M. 
n-a avut acces nici măcar 
pe foaia de arbitraj, le-a dat 
aici, la Lisabona, siguranță 
prin plasamentul și interven
țiile sale.

Concluzia are — după cum 
se vede — tonuri optimiste. 
Ele sînt pe deplin justifi
cate, deoarece aceste opinii 
au trecut prin „bancul" de 
rodaj al unei competiții de 
amploare. Elemente cu per
spectivă sînt în handbalul 
nostru. Asta este cert. Cu 
atît mai mult se cere ca 
munca de altoire a reprezen
tativei țării să se facă cu 
atenție și pricepere, pentru 
ca — ceea ce așteptăm cu 
toții — căile viitorului să 
ducă tot la aurul medaliilor...

Călin ANTONESCU

O nouă asociație sportivă, înființată în capitala Uniunii Sovietice, poartă numele sugestiv de 
„Sănătatea" In cadrul ei, exercițiile fizice sînt practicate de oameni trecuți mai de mult de 
pragul maturității, aflați în activitate sau pensionari. Iată-i pe sportivii de la „Sănă

tatea" făcînd exerciții de încălzire la marginea bazinului de înot
Foto ! TASS

Cuplul Năstase Jiriac victorios la Palermo
de simplu, Gulyas l-a învins peIn finala

Tenismanii români Ilie 
Năstase și Ion Țiriac au e- 
voluat în cadrul a două fi
nale ale turneului internațio
nal de la Palermo (Italia), 
în meciul decisiv al probei 
de dublu masculin, repre
zentanții României au întâl
nit o dîrză rezistență din

partea perechii engleze David 
Lloyd—John Clifton. După 
prelungiri în ambele seturi, 
Năstase și Tiriac s-au deta
șat în învingători : 17—15,
11—9. A urmat finala de 
simplu, în oare Ilie Năstase 
a fost opus cunoscutului cam
pion maghiar Istvan Gulyas. 
Românul, care dădea semne 
de oboseală după jocul pre
cedent, a fost întrecut în trei 
seturi : 1—6, 4—6, 4—6.

S-au încheiat și întrecerile 
turneului internațional de 
tenis de la Nisa. La simplu

Echipajele românești la Raliul Cordatic

Nastase
masculin a câștigat francezul 
G rges Goven, învingător cu 
2—6, 6—1, 6—1, 6—0 în fața 
compatriotului său Jean Rou- 
yer. Turneul feminin a fost 
cîștigat de tenismana vest- 
germană Helga Niessen, card 
în finală a dispus cu 6—2, 
8—6 de Julie Heldman 
(S.U.A). în finala probei de 
dublu mixt, perechea Stove 
(Olanda) — Fassbender (R.F. 
a Germaniei) a întrecut cu 
6—2, 6—4 cuplul Roubin 
(Franța) — Sever Dron (Ro
mânia).

INTRE DOUA LANSARI
(Urmare din pag. 1)

țional. Atit ca organizare, cit 
și ca evoluții. Sint de părere 
ca la viitoarele campionate, 
greutatea aparatelor să fie li
mitată. In felul acesta, toți 
competitorii ar porni de pe 
linia aceluiași start. In pri
vința sălii, numai cuvinte de 
laudă. Este un loc splendid de 
concurs, cred că unic in lume. 
Aș fi bucuros să mai evoluez 
in acest palat săpat în sare, 
în care sper că în viitor ne 
vom îmbunătăți performanțele. 
Aceasta, cu mici „retușuri". 
Bunăoară: o iluminație mai 
puțin puternică (fără reflec
toare), un public mai puțin... 
entuziast (mă refer la plim
bările prin sală) și dacă se 
poate — in folosul aeromode- 
liștilor — mai puțin numeros.

JIRI KALINA (Cehoslova
cia), campion mondial : Sint 
foarte fericit pentru locul I 
cîștigat în această mult dispu
tată competiție. După părerea 
mea, un rezultat de valoare 
internațională nu se poate ob
ține decît în această sală de 
la Slănic. Aeromodelul anului 
2000 ii văd mai mic, cu o an
vergură de 500 mm. M-au im
presionat priceperea, amabili
tatea organizatorilor, felul în 
care am fost primiți. Și, fireș
te, numărul mare de trofee 
acordate !...

GUNTHER MAIBAUM, fost 
campion mondial, conducăto
rul echipei R. F. a Germa
niei : Toată stima pentru or
ganizatori, care au reușit să 
transforme această întrecere
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C.M.FOTBAL

Corespondență specială
Cum privesc latino-americanii Viitoa

rea confruntare fotbalistică din Mexic ? 
Indicații prețioase asupra părerilor emise 
de gazdele viitorului turneu final al C.M. 
ne sînt oferite de acest articol, scris spe
cial pentru ziarul nostru, de Elmer Ro
driguez, comentatorul de specialitate al 
agenției de știri .PRENSA LATINA".

Fotbalul în forță contra fot
balul tehnic, astfel definesc a- 
propiata confruntare mondială 
din Mexic, mulți specialiști. Iar 
alții consideră că ea va prile
jui o demonstrație a modului 
în care fotbalul s-a îmbună
tățit de la precedenta bătălie 
londoneză. Jocurile de pregă
tire sînt la ordinea zilei și 
experții călătoresc dințr-un loc 
în altul, încercînd să observe 
punctele forte și cele nevral
gice ale viitorilor rivali.

Cine va lupta pentru „Cupa 
lumii" în Mexic ? .

In primul rînd, Anglia. Bri
tanicii n-au trebuit să se cali
fice din cauză că ei sint cam
pioni mondiali. Victoria lor 
din 1966 le-a permis să ajun
gă în Mexic fără a juca împo
triva vreunui alt 11. Alf Ram- 
sev, antrenorul englez, consi
deră că ei vor fi capabili să-și 
revalideze titlul „indiferent de 
obstacolele ivite în cale“. An- 
glia este urmată de Mexic, 
carp de asemenea n-a fost ne
voită să se califice, in calitate 
de țară organizatoare. Fără în
doială, pe Ignacio TreUes, di
rectorul tehnic al echipei, H 
așteaptă o perioadă dificila 
ținînd cont de speranțele su
porterilor într-o prezență me
xicană în fazele finale. De 
fapt. Mexicul nu pare _sa pre
zinte o echipă capabilă sa se 
măsoare cu rivalii , puternici 
pe care îi va întilni în mai.

întrucit enumerarea nu se 
datorește esenței, cea de a 
treia calificată, în ordine cro
nologică, a fost Peru. Aceas
tă echipă a surprins pe majo
ritatea cronicarilor. Șansele 
Perului nu avuseseră, o, cota 
ridicată datorita prezenței Ar
gentinei in grupa preliminară. 
Totuși. Waldeir Pereira — Didi, 
fosta celebritate a fotbalului 
brazilian, a croit echipa, i-a 
dat un stil fluent de joc, a 
întreținut seînteia bucuriei de 
a juca pe care a transformat-o 
în vllvătala victoriei. Rezul
tatul : un 11 capabil, organizat 
pentru un joc rapid și bazat 
pe o puternică ofensivă.

Continuînd trecerea în re
vistă, vom întilni cea de a 

intr-un adevărat festival aero- 
modelistic. Impresia cea mai 
puternică ? Imensitatea sălii! 
O adevărată catedrală, un ex
cepțional loc de concurs. Asis- 
tind la evoluții și observind 
formarea curenților în sală — 
poate in viitor vom avea mai 
puțină asistență tehnică ■— am 
notat cîteva observații. Cred 
că timpul cel mai favorabil al 
viitoarelor întreceri este cel in 
care termometrul din exterior 
va fi egal cu cel din interior, 
Sint pentru organizarea ur
mătoarei ediții, aici, la Slănic, 
întrecerile din săli fiind in
fluențate de condițiile meteo
rologice. Spun aceasta, deoa
rece cele două recorduri mon
diale pe care le-am realizat 
— „modestie", nu? — au fost 
în săli și au depins de foarte 
multe lucruri. Sînt, de aseme
nea, pentru organizarea unor 
competiții mici, o manifestație 
mare, însemnind totdeauna și 
o asistență mare.

EGIZIO CORAZZA, compo
nent al echipei de aeromodele 
a Italiei: Nu vin pentru prima 
oară in această impunătoare 
sală. Este un loc parcă anume 
creat pentru organizarea în
trecerilor de aeromodele. Cum 
văd viitoarele întreceri: mai 
intîi, intr-o egalitate deplină a 
competitorilor in privința a- 
paratelor. Mai bine spus, a 
materialelor necesare constru
irii lor. Vom progresa — după 
părerea mea — dacă vom re
nunța la costisitorul lemn 
de balsa, introducînd diferite 
categorii de aeromodele, la in- 
demîna tuturor.

patra echipă sud-americană, 
Brazilia. „Sălbăticiunile lui 
Saldanha", cum erau denumiți, 
pînă nu de mult, în mod fami
liar jucătorii brazilieni, — a- 

flați acum sub conducerea lui 
Zagalo — constituie „miezul" 
sud-americanilor. Inspirîndu-se 
din vraja jocului lui Pele și 
Tostao ei n-au avut nici o gri
jă în preliminarii. Lucrurile s-au 
și schimbat în echipa Carioca. 
Ca și cei' trei mușchetari, ei 
joacă acum „unul pentru toți 
și toți pentru unul". Brazilie
nii urmăresc, desigur, dobîndi- 
rea cupei Jules Rimet pentru 
a treia oară.

Echipa celestă, Uruguayul, 
prima deținătoare a titlului de 
campioană mondială urmăreș
te, de asemenea, să cucerească 
pentru a treia oară trofeul. 
Uruguayul nu e considerat un 
adversar periculos, dar Brazi
lia, care are cele mai amare 
amintiri in acest sens, nu îm
părtășește această opinie.

Salvador, Maroc, Israel. Bel
gia și Suedia, echipe modeste, 
de pretenții reduse, sînt to
tuși finaliste. E drept, unele 
dintre ele datorită necesității 
de a se acoperi noi spații geo
grafice. In schimb, echipa R.F. 
a Germaniei constituie un can
didat puternic prin simbioza 
vitalității cu masivitatea. Are 
o apărare strînsă, potențe pen
tru 90 de minute dar își des
fășoară jocul fără prea multă 
imaginație. Echipa este rațio
nală și incisivă. Apoi Italia, 
cu stilul său latin, cînd cla
sic, cînd frust, este cea de a 
treia pretendentă la dobîndi- 
rea definitivă a „Cupei Jules 
Rimet". Exaltați de victoria in
tercontinentală a echipei Milan, 
italienii sînt nerăbdători să 
repete suprema victorie.

Următoarele echipe sînt cele 
din țările socialiste: România, 
Bulgaria, Cehoslovacia și U- 
niunea Sovietică. Dintre aces
tea, Cehoslovacia a produs

Astă-seară, la 
Westfalenhalle din 
Dortmund se dispu
tă întîlnirea retur — 
programată în semi
finalele „C.C.E." — 
dintre echipele 
Steaua (campioana

Deși evident (și grosolan) obstrucționat, Gruia 
reușește să tragă Ia poartă și să înscrie în meciul 
tur, Steaua — V.f.L. Gummersbach. In el își pun 
și astăzi speranțe suporterii echipei noastre cam
pioane.

Foto : V. £AGEAC

pentru SPORTUL
cea mai mare surpriză, cali- 
fieîndu-se în dauna favoritei, 
Ungaria. Avînd o vizibilă am
prentă europeană, jocul aces
tor echipe prezintă o mică di
versitate de stil. Totuși, a- 
ceasta nu ne îndrituiește să 
spunem că forța și vigoarea 
sint singurele lor arme.

Semnatarul acestor rînduri 
crede că cele patru semifina- 
liste vor fi echipele Angliei. 
Braziliei, Uniunii Sovietice și 
Italiei. Bineînțeles, trebuie să 
fim circumspecți în aprecieri.

Nimeni nu poate pronostica 
Ia sigur. Este suficient să ne 
reamintim de performanța 
R.P.D. Coreene la ultima edi
ție a „Cupei lumii". Unele ce
lebrități nu vor fi prezente în 
Mexic ca de pildă : Portugalia, 
Ungaria, Spania, Argentina. 
Căci recolta nu se poate men
ține, an de an, cu gloria per
formanțelor trecutului.

Dar ce-i mai important este 
faptul că spectacolul poate în
cepe. In culise se mișcă antre
nori, tehnicieni, preparatori, 
doctori și funcționari. Firele 
acțiunii sînt acum în mîinile 
organizatorilor. Să așteptăm 
deci, să se ridice cortina.

Elmer RODRIGUEZ
„PRENSA LATINA"

CAMPIONATE,
BULGARIA (etapa a 21-a). Li

dera Levski-Șpartak a dispus de 
Krakra cu 6—0, iar campioana 
T.S.K.A. a jucat cu Marița pe 
care a intrecut-o cu 6—1, golgete- 
rul Jekov mareînd trei goluri. 
Portarul echipei naționale, Si- 
menov, a fost din nou în mare 
formă și datorită acestui fapt 
J.S.K. Slavia a terminat la ega
litate (0—0) la Burgas cu Cerno- 
moreț. Alte rezultate : Dunav
Russe — Cerno More 1—1, Loko
motiv — Etar 2—0, Spartak 
Marek 2—1, Trakia — Akademik 
2—1. Clasament: Levski-Spar- 
tak 36 p, T.S.K.A. 33 p, J.S.K. 
Slavia 27 p, Trakia și Lokomotiv 
25 p etc. (T.H.)

SPANIA (etapa a 29-a). — At
letico Bilbao a pierdut în depla
sare cu 0—1 la Valencia, iar Atle
tico Madrid a întrecut pe teren 
propriu cu scorul de 4—0 pe Real 
Sociedăd. Alte rezultate : Sara
gossa — Elche 3—2 ; Mallorca — 
La Coruna 0—1 i Sevilla — Sa
badell 2—0 ; Barcelona — Las Pal-

României) și V.f.L. 
Gummersbach (cam
pioana R.F. a Ger
maniei). Handbaliș- 
tii români au de a- 
părat fragilul avans 
obținut în întîlnirea 
tur (16—13) în fața

unei formații valo
roase, care-șî bazea
ză jocul pe o ofen
sivă susținută de 
handbaliști masivi 
și o apărare obstruc
ționistă. Gruia (care 
a marcat la Bucu
rești 9 goluri) va a- 
vea o misiune foar
te dificilă în încer
carea de a se des
curca printre masi
vii și agresivii apă
rători vest-germani. 
Cum restul atacan- 
ților de la Steaua 
au o contribuție mi
noră la stabilirea 
scorului, tot pe 
Gruia va cădea tot 
greul... Apărarea 
campionilor noștri, 
alcătuită în general 
din jucători cu sta
tură medie, va tre
bui să depună mari 
eforturi pentru a 
stăvili atacurile ad
versarilor.

întîlnirea din a- 
ceastă seară, ce se 
va disputa în fața 
unei asistențe esti
mată la peste 12 000 
de spectatori, va fi 
o piatră de încer
care pentru valoro
șii noștri sportivi. 
Indiferent de rezul
tat, important este 
ca ei să urmăreas
că realizarea unui 
joc de calitate, să 
nu se lase angrenați 
în durități, să facă

BOBBY CHARLTON 
ACCIDENTAT!

In timp ce cobora scările 
stadionului Wembley, cunos
cutul internațional englez 
Bobby Charlton, în vîrstă de 
32 de ani, a căzut lovindu-se 
la cap. Charlton jucase cu 
30 de minute înainte în e- 
chipa Manchester United, 
care întîlnise formația Wat
ford într-un meci contând 
pentru locurile 3—4 ale „Cu
pei Angliei". Bobby Charlton 
a declarat ziariștilor că a- 
ceastă căzătură se datorește 
oboselii

HAILER-INDISPONIBIL
HAMBURG, 13 (Agerpres). 

Cunoscutul Internațional vest- 
german Helmuth Haller nu 
va putea evolua în echipa 
sa în turneul final al cam
pionatului mondial din Mexic, 
în urma accidentării în me
ciul cu România, Haller a 
suferit o luxație a umărului 
cu complicații. Medicii i-au 
prescris un tratament de 4 
săptămîni. Dacă după acest 
timp Haller nu se va vinde
ca cdmplâ’t, atunci urmează 
să sufere o intervenție chi
rurgicală.

CAMPIONATE,
mas 0—0 ; Granada — Real Ma
drid 0—0 ; Celta Vigo — Ponte- 
vedra 1—0. In clasament conduce 
Atletico Madrid cu 40 p, urmată 
de Atletico Bilbao — 39 p, F.C. 
Barcelona și Seviila — 33 p etc.

PORTUGALIA. După disputarea 
a 25 de etape, continuă să con
ducă autoritar echipa Sporting 
Lisabona cu 44 p. urmată de 
Benfica — 36 p, Setubal — 34 p 
etc. în etapa a 25-a s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
Varzim — Leixoes 0—0 ; Barreiren- 
se — Guimaraes 1—1; Benfica — 
F. C. Porto 2—1 ; Tomar — Be- 
lenenses 2—1, Setubal — Acade
mica 5—1 ; C.V.F. — Braga 1—0; 
Sporting — Boavtsta 3—0.

H. F. A GERMANIEI (etapa a 
30-a). Eintracht Braunschweig — 
MUnchen 1360 2—2, Werder Bre
men — M.S.V. Duisburg 0—0, Bo
russia Dortmund — Alemannia 
Aachen 3—1, Eintracht Frankfurt 
— V.F.B. Stuttgart 4—0. F. C. 
Kaiserslautern — Hertha B.S.C. 
1—0, Bayern MUnchen Hanno- 

din nou o bună pro
pagandă handbalu
lui românesc.

Sosită în cursul 
zilei de duminică la 
Dortmund, echipa 
Steaua a făcut două 
ședințe de pregătire 
în sala în care se 
va disputa astăzi 
meciul. Băieții lui 
Oțelea manifestă o 
bună dispoziție, sînt 
dornici să-și dispute 
șansele chiar în a- 
ceste condiții grele.

Meciul începe la 
ora 21,30 (ora Româ
niei).
DINAMO BERLIN 

— PRIMA 
FINALISTA

La 11 aprilie a a- 
vut loc la Berlin 
returul întîlnirii din
tre campioanele R.D. 
Germane, (Dynamo 
Berlin) și Iugosla
viei (RK. Crvenka) 
din cadrul semifina
lelor „Cupei cam
pionilor europeni" 
la handbal mascu
lin. Dinamo Berlin 
a câștigat meciul cu 
14—4 (9—1), califi- 
cîndu-se pentru fi
nală. După cum se 
știe, campioana Iu
goslaviei învinsese în 
partida tur cu 15—6, 
avantaj de 9 goluri 
pe care n-a putut 
să-1 păstreze în cel 
de al doilea meci.

DR Aim A P ARAGU A) 0-0
RIO DE JANEIRO 13. Pe 

„Maracana", în fața a 75 000 
de spectatori, reprezentativele 
Braziliei și Paraguayului au 
terminat cu un scor alb (0—0). 
Gazdele au aliniat formația: 
Felix—Brito, Fontana, Carlos 
Alberto, Clodoaldo, Marco An
tonio, Rogerio, Gerson, Dario, 
Pele, Paulo Cesar.

UN N00 ANTRENOR
AL ECHIPEI SALVADOR

Gregorio Bundio, antreno
rul de origine argentiniană 
care a pregătit pînă acum e- 
chipa Salvador pentru cam
pionatul mondial, a fost de
mis. în locul său a fost an
gajat chilianul Heman Car- 
ransco Vivanco.

0 NOUĂ VERIFICARE
A URUGUAYENILOR

Echipa Uruguay ului a sus
ținut un meci de verificare 
la Montevideo cu formația 
clubului brazilian Porto A- 
legre pe care a învins-o cu 
1—0 (0—0), prin golul mar
cat de Maneiro în minu- 
■tul 80;

CAMPIONATE
ver 96 7—2, Schalke 04 — Ham
burger S.V. 1—1, Rot Weiss Ober
hausen — Rot Weiss Essen 1—1, 
Borussia Mânchengladbach — 
l.F.C. Koln 2—0. în clasament con
duc Borussia și Mânchengladbach 
cu 47 p, urmate de Bayern MUn- 
chen și F. C. Koln cu cite 40 p.

BELGIA. Cu două etape înain
tea încheierii campionatului, e- 
chipa Standard Liege este cam
pioană virtuală. Ea se află în 
fruntea clasamentului cu 47 p7 
urmată de F. C. Bruges — 42 p, 
La Gantoise — 35 p etc. în e- 
tapa a 28-a, Standard Liăge a 
învins cu 2—1 formația St. Gilloi- 
se. Alte rezultate : Ostende — 
Anderlecht 1—3 ; Waregem — 
F. C. Bruges 3—4; F. C. Liăge — 
Beerlngen 3—0 ; St. Trond — 
Charleroi 2—0 ; Crossing — Lierse 
4—1.
• In cadrul sferturilor de fi

nală (meciuri tur) ale „Cupei 
Franței'1 : Metz — Saint Etienne 
1—1 ; Rennes — Limoges 3—1 ; 
Angers — Nantes 2—2.

BUDAPESTA, 13 (prin te
lefon). — Raliul Cordatic, 
organizat de Automobil 
Club-ul maghiar în cinstea 
eliberării Ungariei> a reunit 
la start 52 de echipaje pro
venind din U.R.S.S., Bulgaria, 
Polonia, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, .România și Unga
ria. Raliul s-a desfășurat pe 
traseul: Budapesta — Văc — 
Mâtrafiired — Debrecen ■— 
Budapesta, însumînd 631 km.

Automobil Clubul Român 
a participat cu două echipaje. 
Din păcate, traversînd orașul 
Eger, care îi era necunoscut, 
echipajul român L. Covaci —

ÎWTĂTIHI1I CEHOSLOVACI STABILESC
NOI REC0I1DIJRI ÎNAINTEA MECIULUI

DE EA

României și 
iar antrenorii

locuri vacante.

în timp ce înotătorii noștri 
fruntași se acomodează cu 
piscina de 50 m de la Cluj, 
care va găzdui în această 
săptămână dubla întîlnire 
(masculin și feminin) dintre 
selecționatele 
Cehoslovaciei, 
lotului caută soluții pentru 
numeroasele ~ _  ,
viitorii noștri adversari sus
țin o întrecere amicală (la 
Salzburg) cu echipele Aus
triei.

După cum 
țat, înotătorii 
concurat săptămâna 
la Praga împreună cu redu
tabila formație a Spaniei. 
Cele mai bune rezultate au

am mai anun- 
cehoslovaci au 

trecută

fost înregistrate cu acest 
prilej de Fischer (63,3—100 
m și 2:16,5—200 m spate, nou 
record) și Jirusek (2:20,7—200

LUCRĂRILE COMITETULUI 
EUROPEAN DE ATLETISM

BERLIN. 13 (Agerpres). — 
In cadrul lucrărilor Comitetu
lui european de atletism, s-a 
stabilit ca tradiționalul meci 
Europa — America să se 
desfășoare după campionatele 
europene, ce se vor disputa 
în cursul anului viitor la 
Helsinki. Viitoarea ediție a 
campionatelor europene de 
sală va avea loc în zilele de 
13 și 14 martie 1971 la Sofia.

Comitetul a omologat o se
rie de noi recorduri europene. 
Iată cîteva dintre acestea : 
masculin: 200 m — Clerc
(Elveția) 20,3 : 10 000 m —
Haase (R.D.G.) 28:04,4 ; gre
utate — Rothenburg (R.D.G.) 
20.49 m : suliță — Kinnunen 
(Finlanda) 92.70 m ; disc — 
Dan<?k (Cehoslovacia) 66,48 m ; 
feminin: 100 m garduri —
Sukniewicz (Polonia) 13,3 ; 
greutate — Cijova (U.R.S.S.) 
20.09 m ; o milă — Gommcrs 
(Olanda) 4:36,0.

TELEX • TELEX « TELEX * TELEX
După prima zi a meciului 

de înot U.R.S.S. — R.D. Ger
mană ce se desfășoară la No
vosibirsk, gazdele conduc cu 
57—52. Iată cîteva rezultate : 
Gabrielle Wetzko (RDG) 59,6, 
respectiv Bure (U.R.S.S.) 53,1, 
Mazanov (URSS) 53,7, Kulikov 
(URSS) 53,7, Matthes (RDG) 
53,9 — 100 m liber; Helga 
Lindner 66,1 — record, respec
tiv Nemșilov (URSS) 58,1, Po
ser (RDG) 59,4 — 100 m del
fin; Burkauskaite (URSS)
1:16,6, Grebenikova (URSS)
1:17,4, H. Putz (RDG) 1:17,8 — 
record, respectiv, Kosinski 67,3, 
Morciukov (URSS) 68,1 — 100 

- m bras.

La Tempe (Arizona), atletul fin
landez Alarotu a cîștigat proba 
de săritură cu prăjina cu 5,22 m. 
Americanul Sheppard și suedezul 
Lundmark au trecut peste șta
cheta înălțată la 2,13 m. Campio
nul S.U.A. în proba de arun
carea suliței, Mark Murro, și-a 
adjudecat victoria cu 86,94 m.

Maratonul de Ia Otsu (Japonia) 
a fost cîștigat de atletul englez 
Bill Adcocks, cronometrat pe 

Val. Angelescu s-a rătăcit, 
pierzînd timp prețios.

Raliul a fost cîștigat de 
pilotul maghiar Kesmarki. La 
clasa 1100 cmc, echipajul 
Covaci — Angelescu a obținut 
locul 8, iar echipajul al 
doilea românesc (Șt. Iancovici 
— C. Șerbănescu) — locul 10. 
în clasamentul general, celor 
două echipaje A.C.R., concu- 
rînd pe mașini „Dacia 1100 
S“, le-au revenit locurile 25 
și respectiv 30.

Amintim că în probele spe
ciale de'viteză, concurenții 
români s-au clasat printre 
primii.

Iosif KINCSES 
redactor la „Nepsport"

ClUJ
m mixt, record și 5:02,4—400 
m mixt). Alte rezultate ale 
sportivilor cehoslovaci; Kale- 
cik 57,4, Branik 57,7 — 100 
m, Branik și Kalecik 2:06,7 
—200 m, Drabek 4:33,0, Hro- 
uda 4:35,4—400 m, Drabek 
18:14,4 și Bazger 18:24,3— 
1500 m (la craul), Tichy 65,7 
—100 m și 2:21,3—200 m 
(spate), Pejsa 71,3—100 m și 
2:40,9—200 m, Kral 73,4— 
100 m și Litera 2:41,3—200 
m (bras), Petr 62,6—100 m 
și 2:25,3—200 m, Valasek 
63,2—100 m și Faitl 2:22,9 
—200 m (delfin), Toczik 5:08,8 
—400 m mixt.

S-a încheiat 
turneul de box 
de la Budapesta

BUDAPESTA 13 (Agerpres).
— A luat sfîrșit turneul In
ternațional de box de la 
Budapesta. In finala cat. semi- 
ușoară Szentes (Ungaria) l-a 
învins pe C. Bumb (Româ
nia). Drăgan (semimuscă) și 
Buzuliuc (pană) s-au clasat 
pe locurile 3-4 la categoriile 
respective.

MOARTEA CICLISTULUI 
MEXICAN R. TREVINO

CIUDAD DE MEXICO. 13.
— Cunoscutul ciclist mexican 
Radames Trevino a decedat 
în urma rănilor căpătate în
tr-un accident înregistrat în 
timpul unei curse pe șosea. 
Un c.utomobil h tăiat calea 
ciclistului mexican, lovindu-1 
în plin. Radames Trevino a 
deținut recordul mondial al 
orei pentru amatori cu per
formanța de 46,956 km.

clasica distanță de 42,195 Km PU 
timpul de 2h 13:46.

Competiția automobilistică de la 
„Brand’s Hatch" (Anglia) a fost 
cîștigată în acest an de echi
pajul Pedro Rodriguez (Mexic) — 
Leo Kinnunen (Finlanda) pe 
„Porsche 917“. Ei au parcurs 1 000 
km (235 ture) în 6h 45:29,6 (me
dia orară 148,30 km). Pe locurile 
următoare : Vic Elford (Anglia) — 
Denis Hulme (Noua Zeelandă) .și 
Hans Hermann (R.F.G.) — Di’Ck 
Attwood (Anglia) — ambele pe 
„Porsche 917“.■
In semifinalele „Cupei campionilor 
europeni** la volei feminin, Di
namo Moscova a învins cu sco
rul de 3—0 (16—14. 15—11, 15—8)
formația Tatran Strașnice. Retu
rul acestei întîlniri se va disputa 
la 19 aprilie la Moscova.■
Scorul meciului de tenis dintre 
echipele Columbiei și Uruguayu- 
lui (zona sud-americană) a „Cu
pei Davis“ este favorabil cu 3—0 
columblenilor. în proba de du
blu. cuplul Jairo Velasco — Ivan 
Molina a dispus cu 6—2. 6—1, 6—0 
do perechea Gustavo Stapff — 
Alberto Laborde.
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