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NOUL CAMPION MONDIAL 
DE BOX LA CAT. UȘOARĂ

BRUNO 
ARCARI 

LA BUCUREȘTI?
Ieri, pe adresa Federa

ției române de box a so
sit o scrisoare din partea 
managerului noului cam
pion mondial de box pro
fesionist al categoriei 
ușoare, italianul BRUNO 
ARCARI, prin care se pro
pune — în virtutea unei 
mai vechi dorințe a pugi- 
listului peninsular — găz
duirea la București sau 
Constanța a unui meci de
monstrativ susținut de 
campionul lumii.

Tn cazul în care se va 
ajunge la un acord — 
în prezent federația noas
tră studiază această pro
punere — Bruno Arcari se 
va. deplasa în România 
chiar în cursul acestei veri, 
împreună cu un sparring
partner.

Foto : V. BAGEACElisabeta Turcu într-o „poză" pe birna...

Avancronlea „internaționalelor^ de gimnastică

19 SPORTIVI ROMÂNI
ÎN FEBRA PREGĂTIRILOR

r Am poposit ieri în mijlocul 
sportivilor români care se 
pregătesc pentru campiona
tele internaționale de gim
nastică ale României. în sala 
de la Complexul „23 August" 
am asistat la crîmpeie de 
muncă intensă. începută la 
primele ceasuri ale dimineții 
și prelungită pînă seara tîr- 
ziu.

A lucrat, mai întîi, grupul 
de gimnaste de la Liceul din 
Orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Mia Variu, Elisabeta 
Turcu, Paula Iorj, Ștefania 
Bacoș și Rodica Secoșan, cele 
mai tinere dintre gimnastele 
noastre care vor participa 
„internaționale", au uitat 
vacanță, au uitat poate și 
noul trimestru școlar care

la 
de 
de 
se

HALTEROFILII ROMÂNI LA „CUPA DUNĂRII"
Simbătă și duminică se vor desfășura, la Sofia, întrecerile halterofililor din 6 țări, în 

cadrul „Cupei Dunării". Participă echipele reprezentative ale Ungariei, Bulgariei, Ceho
slovaciei, Austriei, Iugoslaviei, R.F. a Germaniei și României.

Forul nostru de specialitate a alcătuit echipa națională, care, în ordinea celor 7 cate
gorii, va fi următoarea: Zoro Fiat, Vasile Bădescu, Fiți Balaș, Dumitru Constantin, Ște
fan Pintilie, Gheorghe Teleman și Gheorglie Mincu.

Halterofilii români urmează a părăsi Capitala joi seara, cu trenul.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^^

Campionatul de hochei

DINAMO ȘI-A APĂRAT LOCUL II
Palatul de iarnă" a și început să dea primele roade 

Deocamdată, morale dar — tocmai de aceea — cele 
mai de preț, lată că la jumătatea unui aprilie fier

binte, hocheiul este încă acasă la el, în Capitală.
Din păcate, nu prea e aglomerație la casele de bilete. Ulti

mele meciuri ale campionatului se joacă în fața unor tribune 
dezolant de pustii. Spectatorii sînt, de fapt, „reprezentați" 
de vechea familie a crosei și a pucului, aceeași de ieri, de azi, 
de totdeauna... Să ne consolăm cu ideea că oamenii nu sînt 
încă obișnuiți că hocheiul se poate practica în același timp 
cu canotajul.

Marți a fost o zi plină la patinoar.

DINAMO—AVINTUL M. CIUC 4—3 (2—1, 1—0, 1—2).

Am asistat, in consecință, la un 
Joc iute, bărbătesc, fair, bogat în 
faze de hochei adevărat. Dina- 
moviștii au învins pe merit, do- 
minind tn primele două reprize și 
rezistind cu calm in cea de a treia 
pressingulul dezlănțuit al adversa
rilor.

Au marcat : Ciobotaru, Huțanu, 
Făgăraș, Florescu, respectiv, Ciser, 
Bașa (șut de penalitate), Antal.

In clasament : Steaua 33 p, Di
namo 25 p, Avîntul 21 p, Agrono
mia 10 p, I.P.G.G. 3 p, Tirnava 
4 p.

Astăzi se Joacă meciuri din cam
pionatul de Juniori.

Valeria CHIOSE
n-a fost o povară, nu i-a para
lizat pe hocheiști, nu i-a îndemnat 
la brutalități, ci, dimpotrivă, i-a 
stimulat. (Continuare în pag. a 2-a)

Meciul, hotăritor pentru desem
narea locului II în clasament, a 
purtat bineînțeles amprenta mi
zei. Dar, de data aceasta, miza
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Petarde si tolerantă
3 3

R
ămîne dincolo de perimetrul 
oricărei discuții contradictorii 
afirmația — contestată, poa
te, de suspendările de tere
nuri survenite în vremea din 
urmă — că asistența stadioa

nelor noastre a devenit îndeobște mai 
civilizată, mai urbană, împrieienindu-se 
cu fair-play-ul și rațiunea, virtuți re
cunoscute ale fenomenului sportiv.

între aceste coordonate, înclinăm să cre
dem că anumite incidente reprobabile (— 
cu osebire la locurile Rapidului, această 
echipă care a început, parcă, să se 
teamă de... proprii-i suporteri! — s-au 
datorat mai degrabă unor elemente 
de EXCEPȚIE, aflate într-un declarat 
divorț cu cele mai elementare legi ale 
sportului, elemente repudiate de chiar 
vecinii de tribune, și nu — așa cum se 
mai întîmpla cu ani în urmă — unei 
violente reacții colective, core să fi 
antrenat un mare număr de spectatori.

Dar iată că — mai întîi la Craiova, 
apoi la Bacău și, începînd de dumi
nică, chiar la București, pe cel mai 
mare stadion al țării — pătimași in- 
veterați, atentatori la frumusețea fot
balului, au adăugat o nouă armă — 
deosebit de periculoasă — în arsena
lul lor, început cu dulpile ionatane și 
terminat cu sticlele abia golite, arun
cate spre gazon întru împlinirea unei 
justiții lipsite de noimă : este vorba de 
PETARDE.

Nu vom insista asupra _ gradului de 
periculozitate pe care îl implică acest 
mijloc de falsă încurajare — nu moi 
demult decît la meciul Dinamo Bacău 
— Arsenal un spectator a luat drumul 
spitalului — și nici asupra efectului 
dăunător pe care explozia unei petarde 
îl poate avea asupra cursului unei 
partide — un jucător de la Steaua ne 
confia că „un zgomot ca de tun ne-a 
dezorientat vreo zece minute din re
priza secundă" —, dar dacă nu ne 
vom prevala de asemenea explicații, 
tocmai pentru că le socotim pînă și la 
îndemîna unui preșcolar, ne facem o 
datorie din a cere tuturor celor inte
resați în buna desfășurare a spectaco
lului sportiv (inclusiv și organele de mi
liție) solidaritate pentru expurgarea din 
tribune — mânu militari — a îndră
gostirilor de petarde.

Este o obligație fundamentală a 
noastră, a tuturor celor ce populăm — 
veniți dintr-o ipostază sau alta — lu- 
meq stadioanelor, să veghem, îndato
ritori și sinceri, ca nimeni și nimic să 
nu atenteze la frumusețea, de o clipă, 
a spectacolului sportiv.

Să nu se uite că, nu o dată, indisci
plina înstăpînită pe gazon începe — 
paradoxal — dincolo de pistă, în tri
bună, acolo unde noi, spectatorii, tră
dăm — sau lăsăm să se înțeleagă că 
o facem — legile sportivității, printr-o 
puerilă și nepermisă toleranță fată de 
cei ce aruncă în teren, nestingherițî și 
veseli, mere, sticle, petarde...

Căci ce altceva înseamnă, la urma 
urmei, a tolera, decît a te declara — 
fie și parțial — de acord ?...

apropie, transpirînd ore în 
șir la finisarea noilor exer
ciții. Antrenorii care le-au 
urmărit cu atenție fiecare 
mișcare au insistat îndeosebi 
asupra ținutei și corectitudinii 
execuției lor.

După-atniază, s-au prezen
tat Ia aparate „veteranele": 
Elena Ceampelea, Lucia Chi- 
riță, Rodica Apăteanu, Olga 
Ștefan, Elisabeta Badea, Ali
na Goreac. O singură absen
ță motivată : Claudia Pan- 
delescu, care și-a celebrat 
ieri căsătoria : soțul Claudiei 
— fotbalistul rapidist Ion Du
mitru, component al echipei 
reprezentative a țării.

Băieții trăiesc și ei cu 
maximă intensitate eveni
mentul care se apropie. 
Gheorghe Păunescu, Mir-

cea Gheorghiu, Anton Ca- 
dar, Ludovic Buh, Dan 
Grecu, Vasile Coșariu și 
Nicolae Oprescu au lucrat, 
atît la impuse cît și la li
ber alese, la toate cele 6 
aparate la care vor evolua 
vineri și simbătă.

Fiind vorba de prima a- 
pariție în acest an în fața 
publicului, gimnastele 
gimnaștii români doresc
se prezinte cit mai bine, mai 
ales că „internaționalele" 
constituie un bun prilej pen
tru selecția în vederea „mon
dialelor" din octombrie.

Delegațiile străine par
ticipante la competiția din 
Capitală și-au anunțat so
sirea la București pentru 
azi și mîine

Și 
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Aspect din meciul I.P.G.G.—Agrono mia Cluj I I

Sportivii viitorului" — așa cum îi vede revista italiană 
„EPOCA"

SPORTUL Ml INE r IN ANUL 2000

PERSPECTIVA
TOTALITĂȚII OMULUI

nsemnătatea acordată fru-
! a corpu

lui omenesc este urma
rea incontestabilă a edu- 

; laice și a achizițiilor ști- 
precedate la rindul lor de 
de protest care a tîrit, în

Însemnătatea acoi 
museții plastice

©ației 
inței, 
valul 
șuvoiul lui, intoleranța și( fă
țărnicia ascunse timp de 
veacuri sub faldurile veșmin
telor. Pe stadion, trupul își 
regăsește, o dată cu prestanța 
și demnitatea, drepturile lui 
elementare, adică nevoia de 
aer și de soare, jocul complex 
al gimnasticii musculare, ten
dința imperioasă de efort și 
combativitate.

Din nefericire, ne ocupăm și 
ne preocupăm de lumea spor
tului aproape exclusiv sub la
tura tehnicității, a condiției fi
zice, a eficientei organismului 
pe care ii modelăm aidoma 
unui mecanism de precizie. Dar 
etica, 
poate chiar filozofia culturii 
fizice, __ L ,
dacă nu ignorate, n-ar trebui 
să-și spună cuvîntul, comple- 
tînd aspectul oarecum teluric 
al imaginii sportivului printr-o 
viziune de ansamblu, sintetică 
și armonioasă, despne făptura 
umană ?

Nimeni nu contestă rolul 
primordial care revine, pe sca- 

iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiînniînnuiiiniiii

ra valorilor agonistice, „formei" 
atletice și capacității tehnice, 
condiții covîrșitoare în com
petiții. Primordial, nu vrea să 
însemne însă exclusiv, unic, 
singular, împins pină la re
fuzul oricărui alt aspect oglin
dit de manifestările sportive. 
Căci înzestrarea intelectului și 
agerimea minții, factorii psi-

psihologia, estetica și
mult prea neglijate

ACȚIUNI 
CICLOTURISTICE 

PIONIEREȘTI
Consiliul municipal Bucu

rești al organizației pio
nierilor a luat inițiativa 
desfășurării unor intere
sante acțiuni cicloturistice 
de masă. Primo — care 
s-a și desfășurat marți, pe 
traseul București — Călu
găreai — s-a bucurat de o 
largă participare: peste 100 
de pionieri.

Celelalte acțiuni sînt pro
gramate astfel: astăzi, pe 
distanța București — Bu- 
dești și joi, pe ruta Bucu
rești — Snagov Parc.

Plecările se vor da de 
fiecare dată din fața Pala
tului pionierilor (poarta de 
jos).

R.F.aGERMANIEI- 
DUNĂRE'A GALAȚI

6-4 LA LUPTE
GALAȚI, 

telefon, de 
pondentul 
— Sala

14 (prin 
Ia cores- 

nostru). 
Teatrului 

muzical a găzduit 
marți seara o atrac
tivă intîlnire inter
națională de 
libere 
tabila 
vă a R.F. a Germa
niei și echipa locală 
Dunărea, care acti
vează in divizia A. 
Partidele au plăcut, 
deși în final victoria 
a revenit oaspeților 
cu 6—4.

Dintre luptătorii 
Sălățeni s-au remar
cat D. Rusu (cat. 48 
kg), N. Presură (cat. 
52 kg) și p. Poale- 
lungi (cat. 74 kg) 
învingători la cate
goriile lor.

lupte
dintre redu- 
reprezentati-

O simplă lectură a clasa
mentelor la fotbal (divi
ziile B și C), volei, bas

chet sau rugby, te edifică pe 
deplin, din primul moment, 
asupra denumirilor cu totul 
nepotrivite care se dau unor 
echipe. O mică socoteală ne 
arată cu precizia, proprie ci
frelor, conviețuirea în deplină 
platitudine a zeci de „Meta- 
luri“ (feroase și neferoase) și 
alte zeci de „Chimii" sau 
,,Științe" (în toate variantele 
geografice). Alte denumiri se 
referă la mijloace de trans
port ca: Autobuzul, Vagonul. 
Pe ici pe colo mai apar pen
tru a întregi tabloul indus
trial: Cimentul, Abatorul, Co- 
lorom, Penicilina sau chiar 
prozaicul Butoi, care și-a gă
sit loc într-un clasament. O 
uniformitate banală cvasi- 
generală, vecină cu lipsa de 
fantezie și cu atît de comoda 
rutină.

Oare denumirile specifice și

tradiționale sportului cum ar 
fi Olimpia, Avîntul, Gloria și 
altele să dispară complet ? 
Oare denumirile cu referiri 
istorice sau geografice cum ar

CLUBUL
fi Rovine, Ulpia-Traiana, Cos- 
minul, Prahova și altele nu 
pot fi folosite sau mai larg 
extinse ?

Problema denumirilor nu 
este numai o chestiune de 
simplă formă. Aceste denu
miri trebuie să fie sonore, să 
placă, să trezească ecouri în 
inimile tinere, să atragă...

Deci să reflectăm și 
ales să luăm măsuri. De 
în jos sau de jos în sus. 
are nici o importanță!

O altă problemă devenită

mai 
sus 
Nu'

supărătoare este aceea a cu
lorilor atît de uniforme ale 
echipamentului. Inevitabilul 
albastru, roșu sau alb domină 
liniștit de la Suceava la Con
stanța, ca și de la Timișoara 
la Galați.

Industria noastră chimică a 
înregistrat apreciabile progre
se. De ce nu profităm de ele 
mai din plin? Să reabilităm 
movul, oranjul, verdele și 
chiar distinsul negru. Simple 
sau combinate, în variate de
sene, tricourile au resurse 
mult mai mari de exprimare 
convingătoare și pe această 
cale vizuală a personalității 
clubului sau asociației spor
tive.

Ar mai fi de amintit și cîn- 
tecul. Nu-i vorba de cîntecele

Ion BALAȘ

(Continuare în pag. a 2-a)
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T. SIRIOPOL

Scooterele 
viitorului.

divertisment ale 
) sugerează as-

zăpezii prefigurează sporturile mecanice de < 
Elvețianul Clay Regazzoni (In fotografie) 

pectul automobilistului hivernal de mtine.

I
I
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în campionatul de volei

PARTIDE ÎNCĂRCATE DE... EMOȚII I
In campionatul masculin 

de volei au mai rămas două 
etape. Două etape care vor 
stabili» în primul rind, echi
pele sortite diviziei secunde, 
și, în al doilea rînd, ordinea 
de intrare în turneul final al 
fruntașelor.

Azi are loc una dintre aceste 
etape, avînd drept capete de 
afiș confruntările POLITEH
NICA GALAȚI — STEAUA și 
PROGRESUL — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA.

Prima partidă, arzînd 
flacăra emoțiilor intense 
celor două combatante,
dispută la Galați. Și studenții, 
și steliștii nu sînt dispuși

la 
ale 
se

să-și facă concesii unii altora, 
gazdele cu gîndul la reputația 
destul de șifonată în ultimul 

.timp și la un bagaj de puncte
cît mai consistent, oaspeții 
îngrijorați de ascensiunea... 
Rapidului.

Celălalt meci, mistuit de tre
murai retrogradării, nu este 
mai puțin interesant. Ambele 
echipe au șanse de a evita 
„B“-ul, dar pentru aceasta au 
nevoie ca de aer de victorie.

O mențiune merită 
disputa de la Timișoara, i 
Politehnica întîlnește pe 
nerul Bala Mare, o altă 
didată la retrogradare.

i Și 
unde

Ml-
can-

In rest, Petrolul (aflat în a- 
ceeași situație cu Minerul și 
Universitatea și Unirea Tricolor 
nu pot emite pretenții în fața 
echipelor Dinamo și, respec
tiv, Rapid.

Iată, de altfel, programul 
complet : Dinamo — Petrolul 
Ploiești (sala Dinamo, ora 
17.30), Rapid — Unirea Trico
lor Brăila (sala Giulești, ora 
17), Progresul — Universitatea 
Craiova (sala Progresul, 
17.30), Politehnica Galați 
Steaua, Tractorul Brașov 
Viitorul Bacău, Politehnica
mișoara — Minerul B. Mare.

ora

TI-
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Ovidiu IOANIȚOAIA

I
I
I
I
1

hici, voința, tenacitatea, stăpi- 
nirea de sine, ca și rigoarea 
și sobrietatea morală, pot con
stitui tot atîtea resurse crea
toare pentru organism, multi- 
plicindu-i energia și vitalitatea, 
stimulind prin virtuți inedite 
elanul depășirii, al performan
ței, al întrecerii sportive pro- 
priu-zise.

Dacă ne Întoarcem să sorbim 
din apa vie a Izvoarelor uma
nității, Ia acei incomparabili 
făuritori de mituri și civiliza
ții rafinate oare au fost vechii 
greci, îmbinind în concepțiile 
lor materia cu spiritul, forța 
cu imaginația, expansiunea 
minții cu asceza impusă tru
pului, nu e cu putință să nu 
recunoaștem în maeștrii cuge
tării antice setea de echilibru 
și plenitudine. Evocarea Eladei, 
cînd ne referim la sport, nu 
e nicidecum o fantezie de 
esteti, ci necesitatea de a fixa, 
în timp și spațiu, necontenita 
frămintare a omului de tot
deauna, ascunsa lui năzuință 
după un liman de împlinire și 
perfecțiune.

Viziunea ioniană — ca ex
presie a totalității ființei uma-

Mircea PĂDURELEANU

(Continuare in pag. a 2-a)
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ciceisn

IN ANONIMII!
CINE ESTE
DE VINĂ?

• Program judicios de 
pregătire = formă 
sportivă bună

• De ce se întîrzie se
lecționarea lui Emil 
Rusu ?

• O competiție ce se 
dispută în Capitală 
cu startul și sosirea 
în... județul Ilfov !

(Citiți reportajul din 
pag. a 2-a)

In imagine : as
pect de la ultima 
întrecere ciclistă.



„Cetatea de foc”... Vă mai 
amintiți de piesa, purtînd a- 
cest titlu, inspirată „din pulsa
țiile inimii mereu tinere, din 
preocupările oamenilor cu vo
ință dc titani ai Reșiței" ? 
Cuvintele dintre ghilimele, a- 
parținind autorului, dramatur
gul Mihail Davidoglu, au fost 
rostite, recent, în fața unui au
ditoriu de cîteva mii de lo
cuitori ai orașului de pe ma
lurile Bîrzavei.

Cînd a venit in Reșița, a- 
cum aproape douăzeci de ani, 
pentru a imortaliza, intr-o o- 
peră literară, un crîmpei din 
viața fumaliștilor și oțelari- 
lor, Mihail Davidoglu — după 
cum ne mărturisea 
surprins, în aceeași măsură, 
de preocuparea pentru sport a 
copiilor, tinerilor și chiar a 
celor mai vîrstnici. Așa incit, 
spunea scriitorul, „aș fi fost 
tentat să scriu și o piesă avînd 
ca subiect sportul".

Reșița, iar acum întregul ju
deț, are intr-adevăr, o tradiție 
sportivă. Ne-am convins de 
lucrul acesta nu numai răsfo
ind presa vremii, nu numai 
citind documente de arhivă, 
dar în mod special discutînd 
cu mulți, cu foarte mulți oa
meni. Se mîndresc cu toții de 
timpurile — nu prea îndepăr
tate — cînd boxul reșițean, 
luptele, tenisul de masă și a- 
tletismul atrăgeau în arenă, în 
săli și pe terenurile de 
mii de muncitori.

Firește, nu apelăm la 
tirile trecutului pentru a 
di, cumva, că sportul nu mai

a rămas

sport,

amin- 
dove-

face acum parte din viața re- 
șițenilor. Dimpotrivă, am vă
zut tineri muncitori din orașul 
reședință a județului, din Ani
na, din Bocșa, tineri ai nu
meroaselor școli profesionale, 
care, după orele de producție, 
se dăruiesc cu aceeași pasiune 
uneia sau alteia dintre ramu
rile sportive. Totuși, comparînd 
prezentul cu ceea ce a fost 
sportul de masă numai cu zece 
ani în urmă, trebuie să ob
servăm uit anume regres. Cau
za ? în primul rînd, am spune 
noi. datorită faptului că în ul
timii 5—7 ani au fo’st dezafec
tate aproape 20 de - baze spor
tive, dotata cu absolut tot ce 
le era necesar pentru compe
tiții republicane. *' 
du-se altele în J 
părute, 
început 
împăcat 
situația, 
Ie este

Amintind că între timp popu
lația municipiului a sporit sim
țitor, este cu atît mai necesară 
ieșirea din _ imngs „ ji găsirea 
unor soluții care să permită 
celor cftorva: zdBi 'de miî 
muncitori, celor peste* 16 IM9 de 
tineri încadrați în învățămîn- 
tul elementar, profesional și de 
cultură generală, celor peste 
1 000 de ingineri și 500 de pro
fesori — practicarea sportului.

„Ne gîndim și chiar am por
nit o ofensivă generală pentru 
redresarea sportului" — ne 
spunea, recent, tovarășul Ion 
Sfercocea, prim-secretar al Co
mitetului municipal Reșița al

B. Neamenajîn- 
locul celor djs- 

amatorii de sport, 1a 
oarecum derutați, s-au 
în cele din urmă cu 
zicîndu-și că acesta 

„destinul".

PERSPECTIVA IOIAIITAȚII OHM
(Urmare din pag. 1)

ne în care S-a șters frontiera 
dintre ceea ce aparține corpu
lui și ceea ce revine facul
tăților sufletului — n-a fost 
o simplă plăsmuire de visători, 
ci o concepție concretă, palpa
bilă, reală. Omul se considera 
ca parte a unui întreg, frag
ment dintr-un ansamblu, o uni
tate vremelnică, desprinsă din 
eternitatea indestructibilă a lu
mii înconjurătoare.

Spre deosebire, insă, de ideea 
rinascimentală concretizată în 
faimoasa formulă „Homo uni
versalis”, seducătoare și ambi
țioasă prin pretenția ei de am
plă semnificație, dar restrinsă, 
în fond, numai la sfera cunoaș
terii intelectuale din om, dis- 
prețuind trupul și atributele 
lui ca elemente inferioare și 
impure, vechea Grecie a ex
primat făptura omenească sub 
multiplele ci fațete spirituale 
și instinctuale, afective și pa
sionale, platonice și senzuale, 
cu o seninătate și înțelepciune 
jupiteriană. Dar modelul elin 
e numai un imbold sau poale 
o tentație, nu însă un exem
plu de imitat întocmai. Căci 
nici o formă de veritabilă trăi- 
rj nu poate fi transplantată 
sau reprodusă ca atare, des
prinsă din împrejurările speci
fice care i-au dat cindva naș
tere.

înfăptuirea totalității omului 
prin integrarea virtuților cor
pului, a conținutului agonistio 
și sportiv cuprins în civiliza
ția umană, va constitui, fără 
îndoială, marca lecție a viito
rului. Firește, poate nu a. unui 
viitor prea apropiat. Ar fi de
sigur fără noimă să situăm 
calendaristic o asemenea vo
cație compensatoare a năzuin
ței organismului, dar ea se va 
impune neîndoios, Ia fel ca 
un adevăr al vieții. Și nu e 
de loc nevoie să fii profet al 
optimismului pentru a face 
astfel de pronosticuri. Ar tre-

Mîine, la handbal

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI- 
* MINERUL BAIA MARE 
în Capitală, pe terenul 

Tineretului va avea loc 
mîine. cu începere de la ora 
17, partida restantă 
pionatul masculin 
bal dintre echipele 
tatea București și 
Baia Mare. Ținînd 
Minerul este amenințată să 
intre în zona retrogradării și 
că în ambele echipe evo'uea- 
ză o serie de jucători inter
naționali, întîlnirea se anun
ță interesantă.

din cam- 
de hand- 
Universi- 

Minerul 
seama că

bui măi degrabă să fii poet 
și să evoci, ca Montherlant, în 
paginile fremătătoare 
„Olimpicele", aspirația 
desăvîrșire a tînărului 
cînd mitul bărbăției sportive 
se confundă cu pretinsele sfî- 
șieri ale firii : „Să izbutești 
totul pentru a trăi totul, să 
trăiești 
noaște 
pentru 
țelegi 
totul".

Limitați de optica propriilor 
noastre preocupări, nedesprinși 
încă de o anumită inerție, ca 
și de o serie de idei precon
cepute, nu sîntem încă sufi
cient de pregătiți pentru a 
face față suflului de noutate 
al viitorului. E greu de con
ceput acea lume de mîine, cu 
profilul ei modificat de vastul 
proces de „cibcmetizare", în 
care psihologii și educatorii 
vor intimpina. in mod parado
xal, dificultăți in legătură cu 
sistematizarea imenselor rezer
ve de timp liber aflate atunci 
Ia dispoziția membrilor socie
tății. Căci, oricit de ciudat ar 
putea să pară, capacitatea de 
utilizare a timpului disponibil 
e relativ restrinsă pentru fie
care ins, incit integrarea 
hologică și socială a i L 
Iui nu va ridica in viitor mai 
puține probleme decit 
siunea demografică sau 
logică.

Proiectîndu-se pe un 
atît de transformat față 
de astăzi, omul va căuta noi 
puncte de reper, orientîndu-se 
după scheme de comportare pe 
care abia fb bănuim. E în corf- 
vingerea cercetătorilor, nu nu
mai a vizionarilor, că participa
rea nemijlocită a fiecărei per
soane Ia o formă de activitate 
sportivă 
prisosul 
cietatea 
ga și o 
vidului, 
numărate și fertile căi de dez
voltare. Evident, condiția fun
damentală rămiae participarea 
activă, identificarea cu exerci
țiul fizic și nu simpla devora
re a spectacolului sportiv in 
care, in pofida interesului stîr- 
nit pe planul psihic, simțurile 
și diversele părți ale corpului 
rămîn pasive, excluse de la 
concentrarea, efortul și condui
ta riguroasă cerute de normele 
culturii fizice.

Integrarea ființei umane in
tr-un climat de viață atît de 
complex, în care robusta sănă
tate intelectuală regăsește bucu
ria primitivă a simțurilor sub 
semnul atotcuprinzător al uni
tății organismului iși va afla 
oricum făgașul. Vor fi desigur 
greutăți, nu puține șovăieli, un 
drum șerpuitor cu înaintări și 
retrageri ca fluxul și refluxul 
mării, căci lupta pentru adevăr 
este o trudă fără sfîrșit.

din 
spre 

atlet.

totul spre a cu- 
totul, să cunoști totul 
a înțelege totul, să în- 
totul spre a exprima

«•ea 
incliviflpr

expan- 
tenno-
fundal 
de cel

va rezolva nu numai 
de timp liber din so* 
de mîine, dar va adău- 
altă dimensiune indi- 

descopcrind minții ne-

Microinterviu în familie

în județul Caraș-Severin

P.C.R., primarul municipiului. 
Așadar „destinul” sportului 

reșițean nu este de a rămîne 
în anonimat. De altfel, ea ur
mare a măsurilor întreprinse, 
unele discipline ale sportului 
de performanță s-au și ’ reafir
mat : box, înot, lupte, tenis 
de masă.

Ce este, 
sportul de 
și in acest 
înviorare, 
apar, modernizate, vechile ba
ze sportive sau altele noi. La 
Reșița, după cum bine se știe, 
funcționează un bazin de înot, 
o modernă ‘ sală de sport, un 
stadion cochet. Acum se lu
crează la amenajarea, în veci
nătatea orașului, a două lacuri 
pe care vor pluti ambarcațiuni 
de diferite tipuri. La Oțelul 

cel mai bine 
de vedere al
— sc prac- 
discipline in 

sport, pe cele

re- 
tu- 
pu- 
loi. 

pio-
dl-

• Program judicios dc pregătire = formă sportivă bună

• Dc ce sc întirzic selecționarea Iui Emil Itusu ?

• 0 competiție ce sc dispută in Capitală, cu startul $i sosirea

In... județul ntov I

insă, de făcut o 
masă ? Se observă 
domeniu o evidentă 
Una cite una re

Roșu — orașul 
dotat din punct 
bazelor sportive 
tică mai multe 
cele trei săli de 
trei stadioane, Ia bazinul de 
înot, la sala de popice.

La Bocșa, situația este a. 
proape identică. Boxul, în pri
mul rind. 'șl apof luptele, âu 
reintrat, in acest oraș, in drep
turile ce Ii se cuveneau. O 
sală modern amenajată, două 
stadioane, mai multe terenuri 
de tenis de cimp găzduiesc 
zilnic, de dimineață pînă sea
ra, numeroase competiții și în
treceri J- ---- -
despre 
reveni

de masă, 
sportul în 
într-un alt

★
deci, că 

altă dată preocu-

De altfel, 
Bocșa vom 
articol.

acolo undeIată, 
sportul

pare majoră a locuitorilor 
era sortit dispariției, ci 
naște datorită preocupării 
turor factorilor chemați să 
nă umărul Ia dezvoltarea 
Organizațiile U.T.C.. de 
nieri, sindicatele, cadrele
dactice — și nu pe ultimul 
plan consiliile locale de edu
cație fizică și sport — și-au 
propus ca obiectiv imediat 

redresarea generală a sportu
lui. Tovarășul Ilie Pătrulcă, 
președintele C.J.E.F.S. Caraș- 
Severin, ne spunea : „Primul 
pas a fost făcut Organele lo
cale de partid și de stat ne-au 
întins mina, oferindu-ne 
tregul sprijin pentru 
tul să reintre in 
sale".

Cit de îndrăgostiți 
sint locuitorii, ne-am convins, 
nu de mult, și cu ocazia u- 
nor intilniri dintre ci și un 
grup de sportivi fruntași. In- 
soțindn-1 pe atleta Cornelia 
Popescu, vieecampioană euro
peană (indoor) Ia săritura in 
înălțime, pe antrenorul eme
rit Gh. Zîmbreșteanu și pe 
maestrul emerit al sportului 
Roland Guneș — component 
al echipei României do hand
bal, campioană 
cîteva intilniri 
citori, sportivi 
ță, aceștia au trezit reșițeni- 
lor și mai mult pasiunea pen
tru sport. De altfel, toți cei 
trei au și fost invitați și au 
devenit membri de onoare ai 
Ateneului tineretului din Re
șița, inaugurat recent.

Ion GAVRILESCU

Ciclism'*, prima

to
ca spor- 

drepturile

de sport

mondială — la 
cu elevi, mon
de perform» n-

CLASAMENTELE
DIVIZIEI

‘ ¥ LA PORȚILE
PERFORMANȚEI

ajuns voleibalist 1 
dau seama. Odată 

. ___ sacoșa fratelui meu
mai mare, Tiberiu, care era in 
echipa liceului. Am rămas cu ei

„Cum am 
Fără să-mi 
l-am dus

Pină la sfîrșitul antrenamentului. 
Pe atunci eram de-o șchioapa 
și nu mă băga nimeni în seamă. 
Începuse să-mi placă și veneam 
deseori să-l văd pe băieți ju- 
cind, chiar dacă alergam doar 
după mingile răzlețite. Uneori 
profesorul Laurențiu Stilea mă 
punea să dau băieților cite « 
pasă la fileu. pină"ce Ia un 
moment dat a descoperit că 
„am mîuă“ și că mă mai de
șirasem. Apoi..."

Un început datorat intimplărli, 
pe care tinărul din fața mea, 
elevul într-a douăsprezecea de la 
Liceul 2 din Rm. Vilcea, Dragoș 
Popescu — un băiat Înăltuț, bine 
legal, cu trăsături expresive peste 
care plutește aproape tot timpul 
un zimbet frumos, copilăresc — 
ral-1 rezumă in vorbe puține, 
simplu și firesc, treeîndu-și din 
cind in cind mina peste frunte 
pentru a-și ridica o șuviță re
belă, siciitoare. Discuția o por
nisem chlat in mijlocul familiei 
șt poate de aceea fața ! se 
bujorase peste măsură, Iar 
unul parcă il frlgea. Mai 
cind tatăl său a desfăcut 
tr-un dosar-mapă colecția 
diplome obținută de prlslea in 
cei 11 ani de școală, in privire 
i-a apărut o nunanță de reproș. 
Nu-i place să " " '

— Cum
Dragoș ? 
tem din 
momentul 
pentru el tn acest an.

— Nici nu știu cum am ajunB 
acolo. De fapt, eu nu trebuia 
să plec cu reprezentativa de 
tineret. Voiam să invăț pentru 
bacalaureat și pentru admiterea 
tn facultate. Mă dusesem pină ia 
București și, aflind că sînt a- 
colo băieții m-au „demascat" 
antrenorului de la lot, care m-a 
„Înhățat"... Mi-a plăcut turneul 
de la Sofia..

— Apropo, 
cupa rentru 
donator 
Întors.

îm- 
sca- 
ales 
din- 

de

fie lăudat.
a fost tn Bulgaria, 
- Încercăm să-l scoa- 
tncurcătură, evoclnd 
cel mai semnificativ

felicitări pentru 
cel mal bun coor- 

de joc, cu care te-ai

Roșește din nou, Înclină capul 
în semn de mulțumire șl zim- 
betul îi stăruie mai mult Pe 
buze. Pentru o clipă devine vi
sător, rememorînd poate mo
mentul cind a primit primul său 
trofeu internațional... Sau poate 
se Întoarce cu gindtil la bron
zul obținut la europenele de la 
Tallin, ia „argintul" speranțelor 
olimpice...

— M-au bucurat întotdeauna 
succesele lui sportive, dar și 
mai mult cele la învățătură, 
intervine tatăl său. Acum e băiat 
mare. Trebuie să plece la facul
tate șl nu știu de ce, dar în
cerc un sentiment de teamă. N-aș 
vrea ca, departe fiind de noi, 
să-și neglijeze cariera. De aceea 
vă cer un sfat in direcția asta. 
O să fie poate la o echipă de 
club, poate in continuare In 
lotul național. Și...

— Ce crezi, Dragoș, învățătura 
șl sportul de performanță pot 
face casă bună 1 — il Întrebăm 
eu Intenția de a găsi prin el 
răspunsul *

— In ce 
asigur că 
incomodat 
și nu văd de ce m-ar Inco
moda de-acum Înainte. Timpul 
pe care eu șl alți colegi 11 re
zervăm voleiului, cel ce nu fac 
sport 11 consumă cu alte preo
cupări mai mult sau mai puțin 
utile. Așa că...

Vorbește 
sentențios șl cu o maturitate ca 
contrazice _ •• •■  •—
de pînă atunci. Acum recunosc 
In el pe Dragoș, voleibalistul 
imperturbabil in teren, dirijind 
Inteligent echipa șl tmprumu- 
ttndu-i In momentele grele calm, 
nonșalanță, curaj, dlrzenle.

— Ce facultate 
.. — M-gr^. .tenta 
rior, dar cred 
politehnica. Am 
rea materiei de 
timp joc și volei...

— Te-așteptăm la o reintilnire, 
ca student și voleibalist frun
taș. Pînă , atunci) succes I (A. b.).

așteptat de tatăl său. 
mă privește, pot să va 
da. Sportul nu m-a 

de loc nici pînă acum 
m-ar, lnco-

calm, convingător,

pudlcltatea juvenila

vrel să urmezi ? 
comerțul exte- 
că va triumfa 
Început revizui- 
exameii.;. Tirtre

1. Dinamo
2. Steaua
3. „U” Cluj
4. „U“ Tim.
5. I.E.F.S.
6. Pollt. Buc.
7. I.C.H.F.
8. Rapid
9. Polit. Bv.

10. Polit. Gl.
11. Comerțul 

Mureș
12. Voința Buc. 19

MASCULIN
19 17 2 1613-1282 36
19 16 3 1519-1261 35
19 14 5 1252-1264 33
19
19
19
1»
19
19
19

Tg.
19

12 7 1470-1409
10 9 1275-1285
10 9 1339-1261
8 11 1391-1485
8 11 2050-1451
7 12 1264-1483
6 13 1380-1436

5 14 1236-1418
1 18 1210-1461

FEMININ
1. Rapid 17 16 1 1147- 853
2. Politehnica 17 15 2 1289- 919

31
29
29
27
27
26
25

23
20

33
32

2.
4.

3. I.E.F.S. ÎS 12 6 1070- 9S3 30
4. Voința Bv. 17 9 8 984- 991 26
5. Mureșul 17 8 9 947- 950 25
6. A.S.A. Cluj 17 8 9 967-1143 25
7. Crișul 17 7 10 951- 986 24
8. Constr. 17 6 11 847- 891 23
9. Progresul 17 5 12 891-1030 22

10. „U" 18 018 847-1223 18

„CUPA
1. Steaua 168, 

„U“ Cluj 132, 
118, 5. Politehnica
6. I.E.F.S. 98, 7.

SPORTUL"
Dlnamo 166, 3. 
„U“ Timișoara 
București 197, 
Rapid 85, 8.

I.C.H.F. 79, 9. Politehnica Galați 
74, 10. Politehnica Brașov 55, 11. 
Comerțul 54, 12. Voința 31.

Curaj, dar în limitele chibzuinței
„Cupa primăverii" la 

motocros, desfășurată pe 
Dealul Muscelului de lingă 
Cîmpina, ne-a oferit unul 
dintre cele mai frumoase 
concursuri din ultimii ani. 
Participare numeroasă și 
valoroasă, un traseu dificil 
(care le-a solicitat alergăto
rilor toate cunoștințele), 
dispute palpitante, răstur
nări ale favoriților, nevoiți 
apoi să ia cursa... de la 
capăt pentru a sosi pe un 
loc fruntaș — iată numai 
cîteva dintre caracteristicile 
întrecerilor ultimei reuniuni.

Cunoscuții " ■ motocrosiști 
Ștefan Chițu (Steaua) și 
Constantin Goran (Poiana 
Cîmpina) ... - s-au. numărat 
printre principalii animatori, 

cucerind admirația celor a- 
proape 10 000 de spectatori, 
pînă în momentul cînd cu
rajul și îndeminarea lor 
n-au mai mers mină în 
mină cu sportivitatea, Ast
fel, urmărindu-l pe frunta
șul cursei, C. Dovids, cam
pionul țării, Șt. Chițu, a 
trecut spectaculos de o se

rie de adversari valoroși, pi
uă la C. Goran, care a răs
puns tuturor tentativelor de 
depășire, întreprinse de a- 
lergătorul stelist, prin ma
nevre periculoase. De alt
fel, Goran, fiind mal mult 
preocupat să n'u-i dea lui 
Chițu cale liberă, s-a lovit 
de un alt concurent și a 
căzut. In manșa a ll-a, 
deși ajuns din urmă cu un 
tur (regulamentar trebuia 
să facă loc pentru a fi de
pășit), Goran t-a făcut din 
nou obstrucții lui Chițu. A- 
cesta s-a enervat și la o 
săritură și-a „placat" , ad
versarul, punîndu-l la pă- 
mlnt și expunîndu-l unei 
grave răniri„,^,„ .

După părerea noastră, nu 
trebuie să ne oprim prea 
mult asupra problemei vi- 
novaților, ci să atragem 
atenția tuturor că astfel de 
acte nechibzuite se pot sol
da cu accidente grave. Să 
le prevenim, pină nu e prea 
târziu.

Tr. IOANIȚESCU

INTERNATIONALE
Motociclișiii români se află 

in fa(a unui bogat program in
tern și international. Iată cî- 
teva amănunte :

TRIAL LA BUZĂU

Duminică se va desfășura 
in organizarea asociației 
sportive „Automobilul Bu
zău" un concurs de verifi
care a membrilor Iotului 
republican de motocros, în 
vederea primelor întreceri 
internaționale. în program 
figurează o singură clasă 
pînă la 500 cmc, rezervată 
seniorilor și o probă pentru 
tineret. Alături de selecțio- 
nabili, vor concura aler
gători de la Steaua, St. roșu 
Brașov, Metalul București, 
Poiana Cîmpina. Locomotiva 
Ploiești, Victoria Moreni și 
I.R.T.A. Tg. Jiu.

vor reprezenta Ia competiții 
organizate în Cehoslovacia.

Obiectivul principal al fede
rației il constituie, însă, prima 
etapă a „Cupei Dunării", PRO
GRAMATA PENTRU 17 MAI, 
pe un traseu situat lingă Bu
dapesta. Pentru corespunzătoa- 
rea reprezentare a țării, antre
norul Gh. Ioniță va selecționa 
4 alergători, in baza compor
tării din întrecerile interne si 
internaționale.

ALERGĂTORI DE DIRT- 
TRACK — PESTE HOTARE

PRIMELE CONCURSURI 
INTERNAȚIONALE

Ion Bobîlneau (Voința Si
biu) și Cornel Voiculescu 
(Steaua) vor participa Ia 
trei concursuri internațio
nale, la Sofia, Plovdiv și 
Șumen, între 17—29 aprilie. 
Cei ,doi sportivi vor fi în
soțiți de antrenorul Gh. 
Voiculescu.

Motocrosiștii români vor par
ticipa in cursul lunii mai la 
o serie de importante con
cursuri peste hotare. Astfel, Ia 
3 și 10 mai, vor concura pe 
traseele din Tirzic și respectiv 
Maribor (Iugoslavia), iar la 
1 și 3 mai doi motocicliști ne

(Urmare din pag. 1)
de chiolhan care însoțesc u- 
neori, din păcate, victoriile 
îndoielnice ale unor obscure 
echipe, inițiate de regulă de 
simpatizanți și prieteni intr
ate paharului. Este vorba de 
acele cîntece tinerești-sportive 
pe care le așteptăm cu răb
dare de ani de zile.

Nu de puține ori ne-am 
simțit jenați cînd cu prilejul 
unor contacte cu sportivi din 
alte țări se nășteau, spontan, 
acele întreceri în cîntece, ce 
dau farmec tinereții. Fiindcă 
sportivii noștri nu prea cu
nosc asemenea cîntece. De cele 
mai multe ori pînă și tradi
ționalul „Pe Mureș și pe Tir- 
nave", la care se apelează a- 
desea, în lipsă de altceva, se 
stingea lamentabil pe la ju
mătate. Dacă memoria nu mă 
înșeală cred că cluburile care 
au cîntece proprii se numără 
pe degetele de la o mină... 
Inițiativele luate în această 
direcție cu ani în urmă au 
sucombat prematur. Ce-ar fi 
să le reluăm? Poate dă to
nul vreunul din cluburile 
mari și de prestigiu. Ce pă-

ION CUCU — 
SANCȚIONAT

Cunoscutul alergător de dirt- 
track, Ion Cucu (Metalul Buc.), 
a fost suspendat de către con
ducerea clubului său pe o pe
rioadă de 6 luni, pentru repe
tate acte de indisciplină. Sanc
țiunea respectivă a fost ratifi
cată și de biroul federal.

•.Cupa F.R.
competiție rutieră oficială a 
anului, ne-a prilejuit o serie 
de constatări. In primul rînd, 
trebuie scos în evidență fap
tul că rutierii — îndeosebi cei 
din lotul reprezentativ — se 
găsesc intr-o formă sportivă 
superioară perioadei cores
punzătoare a anilor trecuți. 
Această stare de lucruri ar 
putea surprinde, cunoșeînd 
faptul că pină în 1969 cicliștii 
noștri 
iernii, 
găti re 
fricii, 
cație.

au beneficiat, în timpul 
de un stagiu de pre- 
în țările calde ale A- 

Există. totuși, o expli- 
Alergătorii români so

seau pe continentul african în 
ajunul unor competiții de o 
dificultate chiar mai mare de
cit a acelora pentru care se 
pregăteau. Abordind aceste 
întreceri dure cu un antrena
ment sumar, ei își supuneau 
organismul la eforturi prea 
mari care, apoi, influențau ne
gativ pregătirea și evoluția 
din competițiile primei părți 
a anului. Acum, beneficiind, 
în țară, de o vreme blîndă, 
cicliștii noștri au putut intra 
treptat — așa cum este indi
cat — în efortul competițio- 
nal, au alergat mult în com
pania colegilor lor de la clu
buri și prin aceasta au obți
nut, pe căi firești, forma 
sportivă, contribuind, în ace
lași timp, la micșorarea deca
lajului dintre lotul reprezen
tativ și restul rutierilor. Dar, 
nu trebuie să se înțeleagă, 
din cele spuse, nici o clipă că 
sîntem împotriva deplasărilor 
pe timp de iarnă în țările 
calde. Opinia noastră este că 
ELE SÎNT NECESARE, nu
mai că aceste stagii trebuie

*

să fie de pregătire și nu de 
participare la tururi cicliste 
cu mii de kilometri, pe trasee 
accidentate și tn compania 
unor alergători care s-au an
trenat special și se află în 
maximum de formă sportivă.

De altfel, ajungînd la acest 
punct, este momentul să spu
nem că planificarea pregătirii 
alergătorilor români pentru 
marile competiții internațio
nale se face in funcție de o- 
ferte, UNEORI la INTlMPLA- 
RE, reușitele — ca și în cazul 
de față — fiind tot întâmplă
toare.

Și acum o altă constatare. 
PORȚILE LOTULUI NAȚIO
NAL Si NT PREA STRAȘNIC 
ZĂVORITE. Deși (in vorbe) 
oricine poate intra în lot — 
în baza performanțelor obți
nute — in fapt, LUCRUL A- 
CESTA NU ESTE SUSȚINUT 
DE MĂSURI. De pildă, Emil 
Rusu se dovedește în acest în
ceput de sezon mai bun decit 
în anii trecuți. El a ciștigat 
o competiție („Cupa Olim
pia") și o etapă în „Cupa 
F.R.C.". Este adevărat că in 
alte întreceri a avut o com
portare modestă. Antrenorii, 
tehnicienii și membrii federa
ției știu însă că el intră 
greu în formă, că — în gene
ral — în prima parte a sezo
nului de primăvară nu reali
zează performanțe deosebite. 
în același timp, este știut de 
toată lumea că, în ciuda unor 
ca/rențe, el este, totuși, unul 
dintre cei mai valoroși cicliști 
din țara noastră, dacă nu 
chiar cel mai bun. Pe baza a- 
cestor date, COLEGIUL DE 
ANTRENORI PUTEA SA-L 
INCLUDĂ PE LISTA SELEG-

ȚIONABILILOR. Mai ales 
cînd în actualul lot se află și 
oameni cu perspective reduse, 
cum este, de pildă, Ion 
Cosma. Am pus în discuție 
această chestiune pentru că AR 
FI REGRETABIL CA IN A- 
CEST AN — CIND PUTEM 
REUNI O ECHIPA NAȚIO
NALA VALOROASA PEN
TRU CURSA PĂCII" — SA 
RATAM O POSIBILITATE 
RARA. i I

în sfîrșit, o problemă de or-' 
din organizatoric. Ne expri
măm și de această dată ne
mulțumirea față de modul 
cum sînt organizate starturile 
și sosirile în întrecerile do 
fond. în „Cupa F.R.C.", ca șl 
in marea majoritate a celor
lalte competiții oficiale, a- 
lergătorii au luat startul și 
și-au disputat sprinturile fi
nale în afara Capitalei. Joi și 
vineri, ei au plecat de la km 
11,5 (șoseaua Urziceni), iar 
sîmbătă de la km 13,5 (șo
seaua Olteniței) la mai puțin 
de 50 m de placa ce indica 
intrarea pe teritoriul jude
țului Ilfov. Bineînțeles, sosi
rile tu fost programate în a- 
celeași locuri. Cui folosește, 
această nonpropagaodăjjentri^ 
sportul cu pedale? Cine are 
de cîștigat din faptul ca ru
tierii își dispută întâietatea irt1' 
condiții proprii alpiniștilor? 
De ce nu se fac diligentele 
necesare, de ce nu se insistă 
și, la nevoie, de ce nu se re
clamă forurilor în drept faptul 
că organele de circulație 
nu-și dau avizul pentru ono
rarea competițiilor cicliste ?

Hristache NAUM

„PRO-SO-PUL!
PRO-SO-PUL!“

Unii dintre boxerii pre- 
zentanți in ring de A.S.A. 
Tîrgu Mureș, în întâlni

rea cu Dinamo București, au 
reușit să facă față situației (O- 
cică a cîștigat, iar Bucur Du
mitru ar fi meritat decizia), 
dar cei mai mulți s-au dovedit 
lipsiți de resurse tehnice ?i fi
zice, trebuind si fie abando
nați de arbitru sau de propriul 
lor antrenor, tn clipa cind nu 
mai exista nici o îndoială a- 
supra deznodămintului final, și 
orice moment în plus de luptă 
nu le- putea aduce decit pre
judicii.

Cele 
aveam, 
ca, al 
nimeni ___ .
multiplul nostru campion na
țional. Speriat, boxerul din

mai puține pretenții le 
oricum, de la Ion Stan- 
cărui adversar nu era 
altul decit... Ion Monea,

multiplul nostru 
țional. Speriat, _____  __

Țîrgu Mpreș n-a schițat nici 
cel mai mic gest ofensiv, pen
tru a nu-l „supăra" pe Mo
nea șl a se expune apoi re
presaliilor acestuia.

Dinamovistul și-a dat sea
ma că Stanca este înpins di
nainte, în primul rind de pro
pria sa spaimă. Și nu l-a su
pus la încercări prea grele, 
mulțumindu-se să puncteze u- 
șor. în schimb, unii spectatori 
au avut o atitudine profund 
nesportivă, scandind, din clipa 
începerii meciului, „Pro-so-pul> 
Pro-so-pul !“ și anihilînd in 
felul acesta și puținele re
surse psihice ale lui Stanca.

Este supărător și acel per
siflant „Ați mîncat bătaie", 
pe care îl auzim uneori la 
sfîrșitul unei întreceri spor
tive, dar și mai condamnabilă 
este această manifestare a u- 
nei părți din galerie, de natură 
să zdruncine moralul unuia 
dintre sportivi, să-l împiedice 
pe acesta să-și apere mica sau 
marea șansă pe 
in întrecerea ce 
s-o susțină.

care o are 
este chemat

J. B

SE PROFILEAZĂ IERARHIA ECHIPELOR
In campionatul național de polo

După cea de a Il-a etapă 
turneu, disputată sîmbătă și 
duminică la Oradea și Cluj, 
s-a consumat un sfert din 
campionatul național de polo. 
S-au înregistrat din nou sco
ruri mari între echipele si
tuate în fruntea clasamentu
lui și cele din a doua jumă
tate.

Iată rezultatele înregistrate: 
Dinamo — Voința Cluj 9—3 
(4—2, 2—0, 2-r0, 1—1), Steaua 
— Vag. Arad 6—3 (2—0, 2—0, 
1—2, 1—1), Dinamo — Poli
tehnica Cluj 7—1 (3—0, 1—0,
1— 0, 2—1), Voința — Progre
sul 5—2 (2—1, 1—0, 0—0,
2— 1), Steaua — Crișul 15—0 
(0—0, 6—0. 5—0, 4—0), Pro
gresul — Politehnica 5—3

(2—0, I—0, 1—2, 1—1), Cri
șul — Vagonul 6—5 (2—0, 
0—2, 2—1, ~
Politehnica
3—3, 1—1),
7—2 (2—0,
I.E.F.S. —
5-5 (1-2,
Rapid — Olimpia 8—2 (2—0, 
2—0, 1—1, 3—1).

2— 2), Voința — 
5—4 (0—0, 1—0, 
Rapid — I.E.F.S. 
4—1, 0—1, 1—0), 
Olimpia Oradea
3— 1, 0—1, 1—1),

CLASAMENT

1. Dlnamo 4 4 0 0 41— 5 8
2. Steaua 4 4 0 0 37— 3 8
3. Rapid 4 4 0 0 30— 6 8
4. Voința 4 4 0 0 17—16 8
5. Progresul 4 3 0 1 18—10 6
6. Crișul 5 2 0 3 15—35 4
7. I.E.F.S. 4 112 11—21 3
8. Olimpia 5 0 1 4 12—42 1
9. Vagonul 4 0 0 4 11—24 0

10. Politehnica 4 0 0 4 8—26 0

CAMPIONATUL DE HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

STEAUA — TIRNAVA 14—0 (5—0, 
3—0, 6—0)

Au marcat : Gheorghiu (3), Var
ga (2), Constantineseu (2), Ior
dan, Biro, Sgîncă, Popescu, Ște- 
fanov, Fodorea, Calamar.

Matineul hochelstic s-a aflat 
la discreția absolută a campioni
lor. Scorul ne scutește de orice 
comentariu.
I.P.G.G. — AGRONOMIA CLUJ 

8—1 (2—0, 2—1, 4—0)
Geologii au racut, indiscutabil, 

cel mai bun joc de pînă acum 
în actualul campionat. Ki au e- 
voluat. cu energie, si, inteligență, 
au țesut pe gheață o ’plasa sa
vantă de pase, au șutat puternic 
șl precis. Nu-i vorbă că studenții 
clujeni le-au oferit o replică 
neașteptat de palidă, s-au re
semnat repede .abandonind armele 
lor principale : forța și angaia- 
mentul fizic. E: plătesc, probabil, 
tribut efortului disperat făcut cu 
o zi înainte, în partida cu Dina-

M.

mo. cînd au încercat să obțină 
o revanșă care le era, practic, 
peste puteri.

Au marcat : Păduraru (3), Miță 
(2), Roclu, Tăbăcaru și Nuțu de 
la I.P.G.G., respectiv Texe.
ȘCOALA SPORTIVA DIN
CIUC A CIȘTIGAT „CUPA SPE

RANȚELOR"
Partida decisivă a competiției 

juniorilor mici a prilejuit un meci 
foarte animat între hocheiștii Șco
lii sportive din Miercurea Ciuc și 
Metalul Rădăuți, două formații 
nu numai ambițioase, dar pose- 
dind și un remarcabil bagaj de 
cunoștințe tehnice. Deși conduși 
'cu 1—2, lioelieiștii-. <Uu - Mimu uHaa 
Ciuc au găsit recurse să remon
teze, beneficiind, Ih persioanâ fiii 
Mikioș, de un excelent realizator 
(4 goluri). Scor final : 5—4 (2—1, 
0—2, 3—1). Egale in clasament, 
egale in întilnirile directe, cele 
două echipe au fost departajate 
de golaverajul general, favorabil 
cu un punct Școlii sportive.

Pentru locurile 3—4 : Dlnamo — 
Constructorul 5—3 (2—0, 3—2,

CAMPIONATELE 
EUROPENE FEROVIARE

Intre 8 și 10 mai vor avea 
loc la București, în organiza
rea clubului sportiv Rapid, 
campionatele europene (femi
nine) feroviare de popice, e- 
diția 1970.

Pînă acum și-au anunțat 
participarea reprezentativele 
Cehoslovaciei, R.D. Germane, 
R.F. a Germaniei, Iugoslaviei 
Poloniei și Ungariei. Se mai 
așteaptă confirmarea din par
tea echipelor Bulgariei și Aus
triei.

Ultima ediție a campionate
lor feroviare europene femi
nine a avut loc în 1968 în Iu
goslavia, unde, pe echipe, a

ctualităti
cîștigat formația Rapid Bucu
rești.

CLASAMENTELE 
DIVIZIEI A

FEMININ
18 16 0 2 43680 50
18 15 0 3 43746 48
18 10 0 8 43704 38 

10 0 8 42892 
10 0 8 41222 
909 42572 
9 0 9 41139
7
6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

1.
2.

3.

rere are Steaua, Dinamo sau 
„U“ Cluj?

în sfîrșit, să extindem ra
diografia mai in profunzime 
în interiorul cluburilor sau la 
ceea ce se numește familia 
clubului.

Nu voi evoca în argumen
tație amicițiile puternice care 
Se creau între jucători în pe
rioada romantică a sportului 
(acea sudură sufletească ce 
călea echipele atît în fața 
greutăților materiale, cit și pe 
terenul de joc' ci, urmând 
linia unui recent articol din 
,,Sportul", voi ține seamă de 
condițiile zilelor noastre, care 
au modificat substanțial struc
tura timpului liber și care 
fac, după părerea autorului 
acelui articol, ca sportivii să 
se împrăștie imediat după an
trenamente, in cele 4 vînturi...

Nu voi aminti nici tradi
țiile bătrînelor cluburi engle
zești, bazate pe coeziunea de 
oraș sau de cartier, cu tabie
turi exprimate nu numai 
vestimentar, ci și printr-un

sistem de relații care nu sea
mănă cu nimic din ceea ce e- 
xistă in alte țări.

Mă voi referi înainte de 
toate la relația club-membri 
simpatizanți și la succesiunea 
generațiilor de sportivi în clu
burile noastre. Fără voie, sînt 
obligat să fac o paralelă por
nind de la două momente di
ferite. Cu ani in urmă, cu 
prilejul unui turneu de rugby 
în Țara Galilor, la recepția o- 
ferită de conducerea faimosu
lui club Cardiff, in dreapta 
mea, la loc de onoare, picota 
sub povara anilor un bătrtn 
respectabil. La întrebarea pu
țin mirată adresată unui co
mesean, răspunsul a venit 
prompt. Cum, nu-l știți pe 
celebrul X care In 1908 a 
transformat o lovitură liberă 
de la 52 metri în memorabila 
întâlnire cu Spring-boks ? ?...

Oare cite cluburi de la noi 
așează la locurile de onoare 
internaționali care le-au fău
rit de-a lungul anilor faima? 
Au făcut-o Dinamo București

Voința Tg. M. 
Voința Buc. 
C.S.M. Reșița 
Rapid Buc. 
U.T. Arad 
Laromet Buc. 
Petrolul Pi. 
Voința C-ța. 
Voința Cluj 
Hidromecanica 
Brașov 
Metrom Bv. 
Gloria Buc.

18 
18
18 
18 
îs
18

18
18
18

0 11 40795
1 11 41503

6
5
4

MASCULIN
18 15Petrolul Pi. 

Olimpia 
Reșița
Flacăra 
Cîmpina 
Rapid Buc. 
Voința Tg. M. 
Raf. Teleajen

0 12 42435
0 13 41265
1 13 41223

18 14

0 3

0 4

94238

92593

18 12
18 10 0 8
18 10 0 8
18 8 0 10 91157

0 6 91836 
93180 
92397

38
38
36
36
32
31

30
28
27

48

46

42
38
38
34

și „U“ Cluj cu prilejul ani
versării a 20 și, respectiv, 
50 de ani de existență. Dar 
după aceea cum se manifestă 
legăturile dintre fostele și ac
tualele celebrități? Cum se 
realizează transferul de expe
riență al celor care azi au în
cărunțit? Unii au devenit an
trenori in propriile cluburi 
(Apolzan, Voinescu, Titi lo- 
nescu, Dan Niculescu etc.) 
Alții îndeplinesc funcții vo
luntare în conducerea secții
lor respective. Dar mulți alții 
vin pe la antrenamente și se 
uită stingheri la tinp-ii care 
trec nepăsători pe lingă ei 
deoarece nici nu-i cunosc. Și 
nu-i vina lor. Altora li se în
tâmplă și mai rău, cum a fost 
cazul, de pildă, cu Nae Geor
gescu, „tunarul" Rapidului, 
sau cu cîțiva rugbyști veterani 
ai Progresului, care au fost 
somați (in cel mai desăvîrșit 
stil administrativ) să predea 
echipamentul...

Asemenea procedee brutale

7. C.S.M. Reșița
8. Gaz metan

Mediaș
9. C.F.R. Tim.

10. Voința Buc.
11. Constructorul 

Buc.
12. Voința Cluj

Etapa a xix-a
sfîrșitul săptămlnii viitoare (18—19 
IV.).

18

18
18
18

8 0 10 90792 34

7 0 11 90995
7 0 11 88303
6 0 12 90798

32
32
30

is
18

se cilspu ta tjț»

6 0 12 90494
5 0 13 88961

30
28

INCEP ÎNTRECERILE 
PENTRU CALIFICĂRI

La 9 mai se vă desfășura 
prima etapă a campionatului 
de calificare pentru divizia A. 
La întreceri vor participa, cca 
40 de formații campioane ju
dețene. înscrierile se fac pînă 
la 28 aprilie.

traumatizează, lasă urme in 
sufletul celui care a apărat 
cu dragoste — și uneori chiar 
cu anumite sacrificii — culo
rile unui club. Nu ar fi mai 
indicate retragerile festive și 
apoi promovările celor retrași 
într-o activitate utilă clubului 
sau asociației respective?

Forța clubului constă și în 
miile de fire nevăzute ce-l 
leagă de masa celor care-l iu
besc. Virtuțile și atributele 
lui depind, printre altele, și 
de relațiile cu generațiile 
care în virtutea legii irever
sibile a naturii au părăsit ac
tivitatea practică. Foștii spor
tivi nu trebuie uitați, deoare
ce reprezintă o parte a marii 
familii a clubului...

Soluții! Cu zecile, atunci 
cînd inițiativa învinge iner
ția. Cercurile de simpatizanți. 
atragerea în conducerea sec
țiilor, ,,consiliul internațio
nalilor", reuniunile periodice, 
insignele de onoare — sînt 
mimai cîteva din largile po
sibilități de stimulare și cu 
puternice influențe moral- 
educative.

Esențialul este să începem.
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LA ANGAJAREA
ANTRENORILOR DE FOTBAL 

SE RESPECTĂ HOTĂRÎREA
C. N. E. F. S.

urmă, unii an- 
conducători de

" Cd ani în 
trenori sau 
cluburi și asociații cu echipe 
de fotbal în diviziile A și B 
motivau desele și neaștepta
tele despărțiri, peregrinările 
antrenorilor de la o formație 
le alta, prin lipsa unor acte, 
maj bine zis a unor norma
tive legale, care șă asigure 
ambelor părți garanția unei 
Colaborări mai îndelungate, 
cadrul trainic 
ceșar pentru 
perspectivă, 
goana după 
diate.

Iată, însă, 1 
acest „cui al 
foșt rezolvat. Cel puțin din 
punct de vedere organizato
ric. La 6.XI.1967. C.N.E.F.S. 
A ELABORAT HOTĂRÎREA 
NR. 547 CU REFERIRE LA 
REGULAMENTUL DE FUNC
ȚIONARE A ANTRENORI
LOR, din care spicuim (ca
pitolul IV) :

ART. 17 : „Antrenorii de 
toate categoriile se angajea
ză numai pe baza contractu
lui tip, avizat de federația 
de specialitate".

ART. 20 ; „Contractele în
cheiate vor fi depuse obliga
toriu în 3 exemplare la fe
derație. După avizare și în
registrare, un exemplar ră- 
mîne la federație, unul 
elub (asociație) și unul 
antrenor".

ART. 21 : Pentru toate 
tegoriile de antrenori, con
tractele 
rată de 
facerea 
termen, 
țici, nu

și atît de ne- 
o muncă de 

nealterată de 
rezultate ime-

că din 1967 și 
lui Pepelea" a

la 
la

ca-

se încheie pe o du- 
cel puțin 2 ani. Des- 
unilatcrală, înainte de 
fără avizul federa- 
este valabilă".

★
De la apariția acestei ho- 

tărîri au trecut mal bine de 
doi ani. Conducerile cluburi
lor și asociațiilor au avut po
sibilitatea să mediteze, să se 
decidă asupra antrenorilor, 
iar aceștia, la rîndul lor, să 
opteze pentru o echipă sau 
alta. A fost, deci, timp sufi-

RÂDUCANU:

pentru ca cele două 
să se cunoască reciproc 
pornească la treabă, pe 
unui contract semnat.
vechea placă cu „nu

cient 
părți 
și să 
baza 
Deci, 
am avut posibilitatea semnă
rii unui contract" nu mai 
poate fi folosită.

Dar cazuri de schimbare a 
antrenorilor peste noapte 
încă mai există. Iată de ce 
se pune întrebarea : este res
pectată hotărirea nr. 547 a 
C.N.E.F.S. privind condițiile 
de angajare a antrenorilor?

La Universitatea Cluj, de 
pildă, cazul relatat în ziarul 
nostru din 3 aprilie a.c. ne-a 
dovedit că nu. Dar în altă 
parte ?

Din documentele aflate la 
F.R.F. am constatat următoa
rele : în afară de -,U“ Cluj, 
încă două echipe de divizia 
A nu au încheiate contracte 
cu unii dintre antrenorii lor. 
Este vorba de A.S.A. TG. 
MUREȘ (antrenor T. Bone) 
și de FARUL, care nu a sem
nat actul respectiv cu E. I-Ia- 
șoti, angajat la începutul re
turului, ca secund.

★
Dacă la divizia A această 

problemă este, totuși, în cea 
mai mare parte rezolvată,la 
,,B“, în schimb, situația e 
alarmantă. La ora actuală 
nu au încheiat contracte ur
mătoarele echipe și antre
nori : SPORTUL STUDEN
ȚESC BUCUREȘTI cu M. 
MACȘAI și ȘT. MIU, ȘTI
INȚA BACĂU cu C. COSTI- 
NESCU, CHIMIA SUCEAVA 
cu V. HUSA, OȚELUL GA
LAȚI cu ȘT. VASILE, CEAH
LĂUL cu C. RIZEA, POR
TUL cu L. FLORESCU, DU
NĂREA GIURGIU 
MÎNDRU,
GALAȚI cu P. RADULES
CU, PROGRESUL BRAlLA 
cu V. BLUJDEA. GLORIA 
BÎRLAD cu I. ȘTEFANES- 
CU, METALUL TÎRGOVIȘ- 
TE cu GH. PETRESCU, PO
LITEHNICA TIMIȘOARA cu

CU P.
POLITEHNICA

T. JURCA, OLIMPIA ORA
DEA cu L. ZILAHI, MINE
RUL B. MARE cu GR. 
NOJE, METALUL HUNE
DOARA cu E. STEPAN, 
C.S.M. REȘIȚA cu I. 0ĂLA- 
NESCU, C.P.R. ARAD cu I. 
DON, C.F.R. TIMIȘOARA cu 
Z. BEKE, LA GAZ METAN 
MEDIAȘ, FEDERAȚIA NICI 
NU ȘTIE CINE-I ANTRE
NOR! AȘADAR, DIN 32 DE 
FORMAȚII DIN DIVIZIA 
SECUNDA, 19 (DECI MAI 
MULT DE JUMĂTATE) NU 
AU ÎNCHEIAT CONTRAC
TE.

Cum acceptă . antrenorii. 
respectivi provizoratul în 
care lucrează ? Mîine-poimîi- 
ne vom că unii dintre 
ei au fosț schimbați pentru 
că „echipa n-a promovat", 
sau, să luăm alt exemplu u- 
zitat, că „a pierdut un jac 
acasă" și apoi îi vom înțîlni 
pe sălile federației plîngîn- 
du-se că au fost tratați în- 
tr-un mod necorespunzător. 
De asemenea, ni se pared», 
neînțeles situația în care se 
complac cei de la formațiile 
timișorene, pentru că prea 
bine se știe că aici antreno
rii s-au schimbat uneori mai 
des deeît eele patru anotim
puri ale anului.

Așa stînd lucrurile, credem 
că e cazul ca F.R.F. și Co
legiul central al antrenorilor 
să întrebe conducerile echi
pelor respective ce au de 
gînd, stabilindu-le chiar un 
ultim termen de trimitere a 
contractului la federație.

★
Despre divizia C aproape 

că nici nu mai este cazul să 
vorbim. Din 127 de echipe, 
DOAR ȘASE au antrenori cu 
normă întreagă, iar 52 de 
formații sînt pregătite de... 
specialiști angajați cu ora !

Acestea sînt faptele. Să-i 
lăsăm pe cei în drept să tra
gă concluziile de rigoare. Dar 
nu peste doi ani.

Constantin ALEXE

•■

RAPID-IMV. CRAIOVA
Iată-ne în fața celui de al 

12-lea meci Rapid—Universi
tatea Craiova, in cadrul cam
pionatului diviziei A. Istoria 
acestor jocuri a început doar 
acum 6 ani, cînd Universita
tea Craiova — pe atunci ea 
se numea Știința — a pro
movat în divizia A.

Pînă în momentul de față 
— și probabil că informația 
noastră va constitui pentru 
mulți o surpriză — palmare
sul este favorabil craioveni- 
lor, care au la activ 6 vic
torii, în timp ge feroviarii- 

bucureșteni n-au cîștigat>-de-,-. 
cît de 5 ori în fața fotbaliș
tilor olteni. Este adevărat că 
această diferență, în avanta
jul craiovenilor, a fost în
lesnită de faptul că aceștia 
au susținut un joc în plus 
pe teren propriu sau... vecin 

(în toamnă partida s-a jucat 
la Tîrgu Jiu, terenul din 
Craiova fiind suspendat). 
Altfel, pe tabelele noastre de

marcaj egalitatea ar fi fost 
perfectă, atît Rapid, cît și 
Universitatea dovedi ndu-se 
imbatabile pe teren propriu 
și... victime în deplasare. Se 
va menține tradiția și în me
ciul de duminică (victorie 
rapidistă), sau vom asista la 
o distanțare a Craiovei ? Dar 
partida este importantă, în 
primul rînd, în lupta pentru 
titlul de campioană. în care 
Rapid a pierdut destul te
ren, în ultimele etape. Si, de
sigur, bucureștenii nici nu 
vor să audă de un nou rezul
tat care să le încurce soco
telile.

Dar, iată palmaresul me- 
‘ ciuriLor Rapid—Universitatea 
Craiova :

1964— 1965 :
1965— 1966 :
1966— 1967 ;
1967— 1968 :
1968— 1969 : 2—0,
1969— 1970 i 0—1,

0—1,
2—0,
0—1,
2—4,

Telegramă

LUCESCU îl CERE SCUZE LUI
După cum se știe, în cursul 

partidei internaționale ami
cale de la Stuttgart, dintre 
reprezentativele României și 

m,,,- ___ __ _ ' 'TtFU’â Germaniei, cățrttMulTRICOLORII
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ECOUR! • ECOURI ECOURI • ECOURI • ECOURI

• tn pofida amplului ți me
ritoriului efort organizatoric 
al clubului Petrolul de a tist- 
gura un cadru adecvai der- 
byulul etapei;’ la care s-a- șl - 
înregistrat un „gflux de spec- 
tatorl netntllhlt thcă in acest' 
campionat, „Trofeul Petschow- 
teM- . Meetui-aeroy a fost
gi&trat in areptul scori presărat cu mostre

o joc; intrări foarte
susți- simulări, aruncarea mh

• Se pare că Ptrcălab a a- 
Juns In cadrul echipei sale 
responsabil cu... încurajările. 
Păcat Insă că Sfaturile șl în
demnurile sale .găsesc ecou 
numai la coechipieri, tiu și la 
el însuși...

• 

Z za 
O
M 
iu

s 
Meciul-derby a fost ade- O

doar nota 8. intrări foarte dure,
o parte dintre aprigii ^susțl- simulări, aruncarea mingii In 
nățorț al echipei gazdă-' .«u tușă, vociferări. Credem că o 
primit cu fluierături apariția cronometrăre a tuturor fntre- 
dlnamovlștllor bucureșteni, " ruperilor de joc ar fi dus la 
^Dfm^^eveăe că nu^iar' o cifră de loc onorabilă pen- 

totul depinde ' de organizatori f- '' tru un derby.

• Spre decepția spectatorilor plieșteni, fotbalistul nr. 1 al 
Argeșului, Dobrin, n-a apărut pe teren in partida cu Dinamo 
Bacău. L-am văzut, la terminarea meciului, șchiopătind ușor. 
„Ce s-a Intimplal, Dobrine ? Un accident 1“... „Nu, nimic grav, 
probabil o ușoară întindere de ligamente. Nu m-am simțit prea 
bln» după meciul de la Stuttgart, iar la antrenamentele susținu
te la Înapoiere am făcut mal-mult figurație. Medicul mi-a interzis 
să ioc in acest meci. Dar. fiii sigur că duminica viitoare, cu

C£ D 
O 
hi

avut mult 
dar, calm

_____ , A 
de lucru la Cluj, 
si atent, s-a descurcat bine in 
mai toate situațiile. La două 
faze t-a plasat greșit, dar șutu
rile au ocolit poarta. Golul nu 
i se poate imputa.

DAN: A jucat sobru, pre
cis . și cu multă 
avansat, Insă, de 
ori în atac, lășînd 
Tare, la contraatacuri.

Tnuncit și el 
rniut, remarcindu-se în spe
cial la intervențiile aeriene. 
A fost, însă, mai nervos ca 
de obicei.

NEAGU : Pătrunderile nu 
i-au mai reușit, iar șuturile 
au fost lipsite de precizie. A 
fost insă și sever marcat.

SÂTMAREANU : Deși pre
zent adesea in fazele de atac, 
ni s-a părut mai puțin sigur 
ca de obicei. Pasele lui și-au 
greșit nu o dată ținta. A în
ceput fundaș lateral, post pe 
care l-a lăsat prea adesea fără 
acoperire, și a terminat fun
daș central, unde a jucat mai 
decis, mai inteligent.

HALMAGEANU : I se re- 
prățeăză golul Jiului (cînd a 
fost"-prea uȘor driblat) și un

dăruire. A 
vreo cîteva 
gol în apă-

LOTO

PRONOSPORT
SĂPTAM1NAL. PREMII MARI LA 

LOTO !

Tu-

In urma introducerii noii 
formule la tragerile obișnuite 
LOTO, șansele de ciștig ale 
participanților cresc săptămî- 
nă de săptămînă.

Iată cîțiva dintre ultimii cîș- 
tigători:

100.000 lei — Zăviceanu Con
stantin — Satu Mare (13.III. 
1970) ;

98.075 lei — Buftea Grigore 
— Bacău (13.III.1970) ;

91.191 lei — Dumitrescu Ma
ria — București (27 III 1970);

75.595 lei — Dumitrache Pa
vel — Or. Dr. Petru Groza, 
jucr^măr (20.III.1970).

75.595 Iei — Ungureanu 
hai com. Curțișoara, 
Olt (20.III.1970);

74.824 lei — Mărginean
dor — București (3.IV.1970).

La LOTO la fiecare tragere 
puteți cîștiga : autoturisme DA
CIA 1100, MOSKVICI 408, 
SKODA 1000 M.B. ; excursii pe 
COASTA DALMAȚIEI prin 
ONT și excursii pe ruta PRA- 
GA—KARL MARX STADT— 
ERFURT—LEIPZIG—MEISEN— 
DRESDA—BUDAPESTA.

Variantele de 5 lei 
participarea la ambele extra
geri și posibilitatea de ~ 
tiga Cu 3 numere de la ambele 
extrageri.

Noua formulă se aplică în 
continuare la fiecare tragere. 
Se atribuie 13 categorii de 
premii.

Astăzi și mîine, sînt ULTI
MELE ZILE ‘ 
teți participa 
de vineri 17

asigură
a cîș-

in care mai pu
ia tragerea LOTO 
aprilie a.c.

Pronoexpres de 
astăzi va avea loc la Bucu
rești în str. Doamnei nr. 2 
cu începere de la ora 19. Tra
gerea va fi radiodifuzată 
care va urma un film 
tic. Intrarea liberă.

® Tragerea

după 
artis-

PREMIILE CONCURSULUI
VOSPORT NR. 15 DIN 12 

LIE 1970

PRO- 
APRI-

penalty, nesancționat 
tru. Faptul, insă, că 
după cîteva săptămini 
ză“, încă nerestabilit.

de arbi- 
a jucat 

de „pau- 
.. ne de

termină să-i acordăm circum
stanțe atenuante.

TĂTARU : Muncitor, dar 
haotic în acțiuni. A ținut prea 
mult mingea, a dat un ran
dament inferior celui scontat. 
A marcat, însă, spectaculos, 
golul echipei sale, care a des
chis âftlrtitit Wtorli*.’

ION CONSTANTIN: Percu
tant, labil, rafinat în aețiupi, 
se anunță ca un atacant cu 
mari pretenții. A fost în per
manență — pînă la accidentare 
— un real pericol pentru Su- 
ciu.

RADU NUNWEILLER : A 
fost cel mai bun dintre selec- 
ționabilii care au evoluat la 
Ploiești. Inepuizabil, el a a- 
coperit un mare spațiu de joe, 
cu inteligență și simț tactic 
a temporizat acțiunile la mij
locul terenului, a țîșnit în atac 
și a înscris golul egalizator 
aducînd, am spune, singur, un 
punct echipei.

DINU: Prin forța de jqc a 
constituit, pavăză in fața pro
priei linii defensive, 'fără a 
neglija și unele intercalări în 
atac.

LUCESCU: Satisfăcător. Re
petatele deplasări de pe o par
te pe alta i-au diminuat insă 
potentele ofensive.

GHERGHELI: Mai activ în 
primele 45 de minute. A dis
părut aproape total după pau
ză.

DUMITRACHE: Ca și săp- 
tămîna trecută, în jocul eu 
Steagul roșu, prin 2—3 acțiuni 
nu a putut să iasă dintr-un 
anonimat ce nu se poate îm
păca cu talentul lui.

DELEANU: Inegal, a fost 
des depășit.

MOCANU: în dispoziție de 
joc, face după părerea noas
tră unul din sezoanele sale cele 
mai bune, arătîndu-ne pe lin
gă vitalitatea-i cunoscută im
portante acumulări la capito
lul deposedare și construcții 
de acțiuni ofensive.

J

Deși nu este în lotul celor 
„mari” lui BADIN i se' 'itiVin 
din nou laude. împreună cu 
Nunweiller VI. a dominat te
renul. Excelent la intercepții, 
dar mai ales la jocul pe sus, 
în care l-a învins de fiecare 
dată pe Dumitrache. A mar
cat un gol splendid și a avut 
și alte lovituri de cap care 
cu puțin nu și-au atins ținta. 
Bădin poate fi oricind coleg 
de linie cu Sătfnăfăănu,”T7Ttiâ 
și Mocanu în apărarea trico
lorilor.

Am fi vrut să scriem ceva 
și despre PÎRCALAB. Dar în 
fața lui Mocanu, el nu a putut 
ieși din anonimat.

DOMIDE: A jucat la nive
lul unui titular al echipei na
ționale. Dacă și-ar fi dozat 
mai bine efortul și ar fi fost 
constant timp de 90 de mi
nute, ar fi fost notat eu nota 
10. A dominat mijlocul tere
nului, a distribuit mingi cu 
mare precizie, a lansat atacul 
și s-a atașat acestuia în mo
mentele oportune.

KALLO: A marcat„un gol 
de zile mari. Dar nu numai 
atît. Constănțeanul a fost in
cisiv, a urmărit toate baloa
nele care i-au fost pasate, a 
alergat mult și util, motive 
pentru care n-am înțeles în
locuirea sa.

TUFAN : Surprinzător, a ju
cat mult la mijlocul terenului, 
unde a fost util. Și-a neglijat, 
însă, sarcinile ofensive.

ADAMACHE: N-a avut ce 
apăra, deci prezența sa pe 
teren nu poate fi judecată.

IVĂNCESCU : A muncit
mult, dar a și greșit mult, 
activitatea sa fiind lipsită de 
luciditatea pe care o pretinzi 
de la un vechi internațional.

PESCARU: A fost 
recunoscut. încet în 
neinspirat în acțiuni, 
un anonim în jocul 
minică. E adevărat eă ____
luat după un accident, aceas
tă situație explicînd, probabil, 
eclipsa totală a brașoveanului 
în meciul cu „U“„..

echlpei noastre, Mircea Lu-“ 
cescu, l-a accidentat — desi
gur, neintenționat — pe cu- 
n oscului fotbalist vest-ger- 
man Helmuth Haller, actual
mente legitimat în Italia, la 
Juventus.

Accidentul, care nu părea 
prea grav la prima vedere, 
îl va tine pe Haller — au 
diagnosticat medicii — mai 
bine de o lună în afara te
renului de joc, făcînd ca și 
imposibilă utilizarea lui la

de ne- 
reacții, 
a fost 

de du- 
a evo-

4—1
0—1
1—0
1—0
0—1 
?

z o O u iu

la Torino

HALLER!
mondial dint campionatul

Mexic.
; Afectat de 

Luces cu ne -a
l ' zită ld i-edaeție, arătîndu-ne 

textul unei telegrame, expe
diată pe numele lui Haller, 
la Torino :

„Regret nespus accidenta
rea survenită. Rregret nespus 
faptul că nu veți putea evo
lua la mondiale. Deși inter
venția mea la halon îiu a 
urmărit — intenționat — lo
virea dv.« îmi cer încă o dată 
scuze pe această cale".

Un gest frumos, sportiv, 
care nu-1 dezminte pe Mircea 
Lucescu...

cele întâmplate, 
făcut jerj o vi-

O 
<J 
IU

Antrenorul echipei naționale 
do fotbal. Angclo Nieuleseu, 
a fost prezent duminică in tri
bunele stadionului Prater din 
Viena, pentru a urmări 
calul” international 
Cehoslovacia. In ct 
neții de ieri, 
ne-a împărtășit 
sii de la meciul 
hoslovacii sini 
dispoziție de joc. Ei au con
trolat cu autoritate „ostilită-

„ami-
1 Austria— 

cursul dimi- 
A. Nieuleseu 
cîteva impre- 
amintit : „Ce- 
într-o bună

țile" în prima repriză, prac
ticing un fotbal tehnic, în vi
teză. în repriza secundă, însă, 
elevii lui Marko au fost do
minați de fotbaliștii austrieci, 
care au redus scorul Ia 1—3.

Ca șl în partida de la Mar
silia (cu Ungaria) m-a im
presionat, 
atacantul 
complet, cu un 
al porții."

in mod
Adamec, 

excelent simt

Arbitrii meciurilor etapei a

a campionatului diviziei

• RAPID—UNIV. CRAIO
VA : N. Cursaru, ajutat la 
linie de E. Păunescu și Em. 
Vlaiculescu (toți din Ploiești).

• JIUL—PETROLUL : V. 
Dumitrescu, ajutat la linie 
de R. Stincan și D. Ghețu 
(toți din București).

• DINAMO BACĂU — 
C.F.R. CLUJ î V. Pădureanu
ajutat Ia linie de C. Nicu
lescu și D. Isăcescu (toți din 
București).

• POLITEHNICA—STEA
UA : P. Sotir (Mediaș), aju
tat Ia linie de T. Andrei și 
C. Nițescu (ambii din Sibiu).

• „U“ CLUJ—U.T.A) : M.

deosebit-, 
jucător

XXII-a

A

ajutat Ia linieRotaru (Iași), 
de V. Popa (Iași) și A. Ma- 
covei (Bacău).

• FARUL—A.S. ARMATA: 
A. Rădulescu, ajutat la linie 
de G. Retezan și M. Bică 
(toți din București).

O F.C. ARGEȘ—STEAGUL 
ROȘU : C. Dinulescu, ajutat 
Ia linie de V. Toma și C. 
Manușaride (toti din Bucu
rești).

© DINAMO BUCUREȘTI— 
CRIȘUL : S. Birăescu (Timi
șoara), ajutat la linie de G. 
Blau (Timișoara) și Tr. Cru- 
ceanu (Arad).

să joc in acest meci. Dai, JUti «igur <ă duminica viitoare. 
Steagul roșu, nu voi mai răfoine pe banc» rezervelor!"... 

iuftlSr»^» Vaî 

fotbaliștilor de la Dinamo Ba
cău, și-a manifestat mul
țumirea doar... pe jumătate. 
„In mod firesc, ne-a spi^s el, 
trebuia să cîștigăm ! Am ju
cat mai lucid, am fost 
totdeauna mal repede 
ge, am terminat mai 
peți deeît adversarii 
Și dacă Dembrovschi. 
penalty-ul... Să știți 
se întfmplă prea des I*

După meci. Jcrcan a avut 
o atftudltie ' detttH -nepoli
ticoasă față de arbitrul prin
cipal, Zaharia Drăgliici, a- 
ciizîndu-1 că ar fi auordât, cu 
prea multă ușurință, lovitura 
de pedeapsă ’ ? Or, lucrurile 
s-au petrecut eu totul altfel : 
Pigulea l-a faultat clar 
careu pe Răluță,- aflat 
tr-o excelentă poziție de 
Este bine, din respect 
de adevăr, să nu 
cu vorbele !...

in
ia min- 
proas- 

noștri... 
nu rata 
că ' nu i

în
îiw

rut. 
față 

he jucăm

la Ploiești 
folosit lui 

mal limitat 
Cel puțin 

nu s-a mai aven-

Z
§ 
u ui

>... •
care , o dove? .

■ ■ ■ 1 as ■3
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și le asumă, șl Chiar prin... 
inconstanța pe - c;ro, p. —’G-j 
dește, specifică șl celebrului 
său predecesor.

gării Craiova, 
urmă de

• Pe peronul .
după meci. Nici -------
supărare în rîndurlle jucăto
rilor ieșeni. Și, in plus, de
plină obiectivitate. „Desigur 
că am avut cîteva ocazii 
care puteau schimba soarta 
meciului — apreciază lanul — 
dar nu este corect să vedem 
numai ceea <;e ne convine 
nouă. Și el puteau Înscrie mai 9 

« mult decit aceste două goluri.
Evident, au jucat mai bine", 

lanul a obținut ‘Un „f" ‘ 
tru poc. Să-i avui-uăiu « 
notă — poate chiar 10 
capitolul sportivității.

O o

_______ _____ _______ ___  _
lanul a obținut‘iln „0"‘ pen- 23 

tru doc. Să-i acordăm aceeași O 
notă — poate Chiar 10 — la O

• „Lecția" de 
se pare că l-a 
Răducanu. Șl-a 
raza de acțiune... 
la Cluj 
turat in afara careului.

Totuși... Exasperat de ine
ficacitatea .atacânților săi la 
loviturile de colț, „Rtcă" a 
exclamat : „Dacă mă mal . 
enervează mult băieții ăștia 
mă due la 
ca să săr 
nere 1“

...Aoleu

• Să nu trecem nici peste 
gestul lui Oblemenco, realiza
torul unui al treilea gol, ne
acordat de arbitru, întrucît, în 
faza precedentă, Bălan își po
trivise mingea cu mîna. Oble
menco a ridicat mîinlle în 
sus, în semn de recunoaștere 
a Infracțiunii săvîrșite de 
coechipierul său, ceea ce a 
potolit imediat „galeria".

poarta 
la cap

pe o

clujenilor
la... cor-

bancă la 
din Cluj, 

observator

• Dialog 
marginea terenului 
Dlneă Schileru, 
federal : „Ceferiștilor clujeni 
le lipsește «omul de gol*.

Ba uite-1 colo !“, șl dege
tul interlocutorului se 
dreaptă spre banca de 
zerve a... 
frămîntă... 
„om de 
cu soarta, 
la clujeni, 
reșten! 1

ln- 
. re-
Rapldulul. Acolo se 
Mazurachis. fostul 

gol". S-a împăcat 
Nu mal joacă nici 
dar n*ci la... bucu-

• „Ne-a 
tru 1", 
după joe. 
îl convine 
„arat" tot

lipsit mult Duml- 
spuneau rapldlștll 

Gazonul alunecos 
de minune. Ar fl 
terenul...

avut curiozitatea

• După meciul de la Arad, 
ambii antrenori al echipei tex- 
tlllste, Nicolae Dumitrescu .și 
Ioan Reinhardt, au fost de 
acord că formația lor ă trecut 
în ultimele minute prin clipe 
grele. „La 3—1 pentru U.T.A. 
— spuneau cei doi antrenori — 
băieții noștri au luat jocul 
ușor, fiind siguri de victorie". 
Dar mal există un aspect, 
cel al pregătirii fizice. Marea 
risipă de energie făcută timp 
de 60 de minute a avut drept 
urmare scăderea ritmului de 
joc în ultima jumătate de 
oră.

£5
O u iu

O N-am
să cercetăm .notele ...pe. care 
le-a primit M. Constantlnescu, 
portarul Politehnicii Iași, 
de-a lungul anilor. Dar nu 
eredem că stntem departe de 
realitate afirmînd că a atins 
de cele mal multe ori ex; 
tremele l ori 10 (eventual 0)» 
ori notele cu care se ră- 
mtne repetent. Duminică, la 
Craiova, a uimit și a tndn- 
tat, obținînd, pe drept, nota 
10. El nl-1 reamintește pe 
Mircea David, prin stilul său 
spectaculos, prin temeiitățile 
sale, prin riscurile pe care

ECOURI • ECOURI • ECOURI • ECOURI • ECOURI
3' M * « ' /'I* «««>■« » yi

• Linia de atac a Farului 
nu a strălucit timp de mal 
bine de o oră. Totuși, un 
singur jucător s-a impus In 
acest compartiment, fiind 
mult peste comportarea ce
lorlalți înaintași s Kallo. Spre 
mirarea noastră și a specta
torilor. el a fost schimbat de 
antrenorul Robert Cosmoc 1 
De ce T „Credeam că Badea 
va da un randament mai 
mare — ne spunea Cosmoc 
după meci — dar m-am în
șelat 1“ Așa a șl, fost. Cu
noașteți proverbul.......... să nu
dai

- ,r - ■ ... >>• , .
vrabia din. mtnă...*

Flavius Domide a fos* 
mai bun jucător de pe

•
cel___ ____ _______ _ __ _
teren. Dar Știți de ce ? Nu 
contestăm meritele arădeanu
lui, care a acoperit o enorma 
porțiune de teren, făclnd, 
cum se spune, tot ce a 
vrut. Ei, aici e aici. A fă
cut ce a vrut, pentru că a 
fost liber tot timpul/ pentru 
că nimeni nu l-a marcat 
o clipă și nimănui nu 
trecut măcar prin minte 
antrenori de la Farul, 
cel 10 jucători constănțeni) 
că Domlde trebuie bine 
ținut !

nici 
l-a 

(trei 
plus

J CUPON DE CONCURS

Numele și prenumele:.»»».»«»

,j- * • w

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

GRUPA
GRUPA
GRUPA
GRUPA

c . . . . ..................... ....
D...........................................................................

2. CE ECHIPA VA CÎȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

AGENDA BUCUREȘTEANA
SÎMBATA, 18 APRILIE

• Stadionul Dinamo, ora 
15 : Dinamo București — Cri- 
șul Oradea (tineret-rezerve) : 
ora 18,45 : Dinamo București 
— Crișul (divizia A) ;

DUMINTCĂ, 19 APRILIE
• Stadionul 23 August, ora

15 : România — U.R.S.S. (pre-

liminariile U.E.F.A.) ; ora 
16,45 : Rapid — Universitatea 
Craiova (divizia A) ;

• Stadionul Giulețti, ora
10 : Rapid — Univ. Craiova 
(tineret-rezerve) ;

• Stadionul Politehnica, ora
11 : Sportul studențesc — Me- 
trom Brașov (divizia B) ;

• Terenul Electronica, 
11 : Electronica Obor — 
comotiva Adjud (divizia

• Terenul Laromet, ora
Tehnometal Buc. — Delta Tul- 
cea (div. C) ;

• Terenul Voința, ora 11 : 
Voința București — I.C.A.B. 
Arcuda (divizia C) ;

• Terenul Autobuzul, ora 
11 : Autobuzul București — 
I.R.A. Cîmpina (divizia C) ;

• Terenul Sirena, ora 11: 
Sirena București — Dacia Pi
tești (divizia C).

ora 
Lo- 
Cl ;
11 :

A
nul 1970 este, indiscu
tabil, pentru fotbalul nos
tru, „anul marii cotituri', 
în decurs de numai trei luni 
(mai—iulie), trei reprezenta

tive românești sînt chemate 
în fața unor serioase exa
mene oficiale. Primul — nici 
n-ar fi cazul să-l mai amin
tim fiind cunoscut nu numai 
de iubitorii fotbalului sau 
sportului în general ... — și 
cel mai greu, cel de la Gua
dalajara, le-a pus în umbră 
pe celelalte două, cele de la 
Sofia (Campionatul Balcanic, 
rezervat echipelor reprezentati
ve de tineret) și Skoplje (Cam
pionatul european universitar), 

în rîndurile ce urmează ne 
vom ocupa însă numai de pre
gătirile reprezentativei noastre 
universitare. La ultima ediție, 
cea din Spania, studenții noș
tri au obținut medaliile de ar
gint și, deci la Skoplje pre
tențiile trebuie să plece de la 
acest loc. Dar, pentru aceasta, 
lucrurile trebuie pregătite cu 
grijă și minuțiozitate din timp. 
Un confrate — cunoscut ca 
susținător cu pana și cu... ini
ma al sportului universitar — 
lansa cu cîtva timp în urmă 
un semnal de alarmă, învi- 
nuind — nici mai mult nici 
mai puțin — F.R.F. că nu a 
făcut nimic pentru a ne pre
zenta la Skoplje la nivelul ce
rințelor și obligațiilor. O in
vestigație serioasă ne-a dove
dit însă că semnalul de alar
mă era doar... alarmist.

Și iată de ce. încă din luna 
decembrie a anului trecut, 
reprezentanții de specialitate 
ai Ministerului învățâmîntului 
au avut o discuție cu antre
norul echipei craiovene, Șt. 
Coidum, propunîndu-i să se o- 
cupe de pregătirile echipei ce 
ne va reprezenta la Skoplje 
(echipa ,în această situație, ur-

S. Avram au fost îndepărtați 
de la cîrma echipei, urmează 
ca A. Șepci și altcineva (ne
stabilit încă) sâ participe ală
turi de N. Roșculeț la pregă
tirea echipei.

O recentă discuție purtată 
lâ Ministerul învățâmîntului cu 
tovarășul consilier Alex. For- 
țu, inspectorul L. Vasilescu și-

țat, Șt. Coidum și-a dat acor
dul de principiu), aălățeni și, 
dacă vor scăpa de emojiile 
retrogradării, pînă la 13 iulie 
cînd va avea loc plecarea lo
tului în Iugoslavia (lucru pre
vizibil după ultimele lor evo
luții), chiar ieșeni.

Prima întrunire a lotului lăr
git va avea loc la 6 mai, la

PUTEM AȘTEPTA CU ÎNCREDERE 
PARTICIPAREA LA CAMPIONATELE

EUROPENE UNIVERSITARE DE LA SKOPLJE

iar cea cu A.S. Armata Tg. Mu
reș la 22 aprilie la Cluj). De 
asemenea, în perioada 10 mai 
— 7 iunie reprezentativa uni
versitară va susține 1—2 
jocuri internaționale în țară și 
un joc în străinătate. Mai mult, 
s-a și luat legătura cu foru
rile de specialitate din Bulga
ria, Cehoșlpvacia, Ungaria și 
Polonia pentru găsirea unor 
parteneri valoroși. Tot pe linia 
asigurării unei reprezentări 
onorabile la Campionatele eu
ropene universitare, F.R.F. nu 
a permis selecționarea unor 
jucători de la „U" Cluj în lo
tul B, care va pleca în Mexic, 
deși cîțiva dintre ei (Pexa, 
Crețu, Mustățea, Barbu sau 
Oprea) ar fi fost foarte utili, 
lată dar că s-au luat, din timp, 
măsuri pentru asigurarea unui 
program judicios de pregătire 
reprezentativei noastre, fapt 
ce ne face să prîvîhi cu opti
mism evoluțiile ei de la Skopl
je. Și, de ce n-am spune-o să 
ne gîndim de pe acum la me
daliile de aur...

Azi, la Craiova

UNIVERSITATEA
CRIȘUL ORAMA

i Stadionul central din Craîo- 
va va găzdui azi după-amiază

. .partida Universitatea — Cri
șul Oradea, amînată din eta
pa a XVH-a, deoarece craio-, 

'"‘venii au participat la turneul 
'•■■••internațional de la Teheran.

Elevii antrenorului Coidum 
vor încerca să-și adjudece 
ambele puncte și în acest fel 
ei vor putea să se mențină în 
cursa de urmărire a liderului, 

1 micșorînd. în același timp, 
■ diferența la un singur punct.

■ La Craiova, orădeiiii doreso 
să evolueze la1 un bun njvel, 
confirmînd astfel forma atinsă 
duminica trecută cînd au în- 
trecut la scor pe A. S. Ar-

■ mata.
Partida, condusă de I. Rit

ter, ajutat de L. Ferenczi și 
I. .Sana, va fi transmisă de 
studioul de radio Craiova, pe 
stațiile de radia 206 și 228 m, 
începînd din jurul orei 17. •

mind să fie formată pe sche
letul Universității Craiova). 
Dat fiind faptul că, la acea 
vreme, eraiovenii ridicau pre
tenții la titlu, Șt. Coidum a de
clinat oferta cerînd chiar să 
nu dea nici un jucător pentru 
Skoplje I în această situație 
Ministerul învățâmîntului a ho- 
iărît ca nucleul de bază 
al reprezentativei univer
sitare să-l formeze „U" Cluj — 
echipă neangajată în lupta 
pentru titlu și nici amenințată 
de retrogradare (cum este ca
zul Politehnicii lași). Conf. 
univ. N. Roșculeț a fost nu
mit încă din ianuarie a.c. an
trenor coordonator, trebuind 
să fie ajutat în această muncă 
și de antrenorii clujeni. Dar 
cum, intre timp, Șt. Cîrjan și

cu conf. univ. N. Roșculeț a 
fost în măsură să ne edifice 
complet asupra „planului de 
bătaie", care, în parte (con
form graficului), a și început 
să fie pus în practică.

Astfel, pînă la sfîrșitul lunii 
aprilie un corp de observa
tori va urmări toate jocurile 
echipelor studențești din cadrul 
campionatului. Pînă în prezent 
N. Roșculeț a stabilit o listă 
de peste 30 de jucători, dintre 
care menționăm, în afara clu
jenilor, pe I. Vasile (Sp. stu
dențesc), Erdely, Maier, Petro- 
vici și Kun I (Politehnica Ti
mișoara), Talpai și Naidin 
(Jiul) și lancu (Metalul Bucu
rești). Acestora li se vor odău- 
ga cu siguranță cîțiva sțudenți 
craioveni (după cum am anun-

Cluj, unde vor continua 
firile pînă la 7 iunie, 
care rrjiercuri vor avea loc 
jocuri de omogenizare la care 
vor participa și jucătorii de la 
echipele divizionare B. De la 
7 iunie la 1 iulie, dată fiind 
programarea etapelor dumi- 
nică-miercuri-duminică, pregă
tirile se vor face la echipele 
de club, urmînd ca de la 1 
iulie pînă la 10 iulie lotul re- 
strîns, de 18 jucători care se 
vor deplasa la Skoplje, să facă 
o ulrirnă pregătire comună, tot 
la Cluj.

Pentru realizarea acestui 
program F.R.F. a hotărît să 
devanseze ultimele două eta
pe ale echipei „U" Cluj (par
tida cu Jiul va avea loc la 
Petroșani în ziua de 26 aprilie,

Dan VLAD

P.S. N. Roșculeț și-a mani
festat dorința ca alături de A. 
Șepci, sâ fie ajutat în pregăti
rea echipei și de un antrenor 
tînâr. Dorinfă perfect justifi
cata, chiar dacă am ține sea
ma (așa cum spunea și N. 
Roșculeț) numai de vîrsta ce
lor doi antrenori.

: 2,40I (13 rezultate)
51 035 lei.

____ _____ a Ii-a (12 rezultate) '. 
32,70 variante a 2 344 lei.

Categoria a IIT-a (11 rezultate): 
774.40 variante a 285 lei.

Premiul de categoria I, în va
loare de 51 035 lei a fost obținut 
de SIDORIUC MARTA din Ora
dea, cu un bilet jucat 100%.

Categoria 
variante a

Categoria



Jack dempsey isi pregătește
» 7

Fără Îndoială,
Jack William
Harrison Demfftey 
a fost una dintre 
cele mai străluci
te figuri ale bo
xului profesionist. 
Care dintre noi 
n-a auzit de is
prăvile celebrului 
Jack ? ~
virstnid, 
amatorii 
arte”, l-au văzut 
în jurnalele cine
matografelor, sau 
au citit în presa 
internațională des
pre remarcabilele 
calități fizice ale 
acestui boxer a- 
merican, de origi
ne irlandeză, năs
cut în 1895, la 
Manassa în Colo
rado.

Din câteva cla
sice „un-doi“-uri 
el își trimitea ad
versarii în țara 

viselor.
Cei mai tineri 

au auzit din po
vestirile bătrînilor 
despre acest rege 
neîncoronat ăl 
K.O.-ului, campi
on mondial de necontestat 
vremea sa, care a luptat 
„careul magic" pînă Ia vînsta 
de 45 de ani stabilind la tim
pul său un adevărat record 
în materie de longevitate sportivă.

Cu toate că bătrînul Jack 
a abandonat de 30 de ani ac
tivitatea competițională, nu 
există săptămînă ea ziarele și 
revistele de specialitate de 
peste ocean să nu-i publice 

comentariile

Cei mai 
dintre 

„nobilei

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DIN PRAGA

A
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Prezent și Jack Dempseyși trecut: Joe Frazier

ce va 
află 

conti- 
olim-

concura la ClujOlga Kozicova va

fi "expus, 
lui său. 
cest hol, 
monteze

înotătorii cehoslovaci ma
nifestă o frumoasă ascensiu
ne de formă ce s-a eviden
tial t prin victoria netă pe 
care aceștia au obținut-o la 
Salzburg, în fața Austriei 
(160—102), iar ultimele lor 
cronometre dau antrenorilor 
mari speranțe, care vizează 
o victorie și în întîlnirea cu 
echipele României.

în fruntea lotului 
concura la Cluj se 
fosta recordmană 
nentală și finalistă
pică în Mexic, OLGA KO
ZICOVA, clasată pe locuri 
fruntașe în recentul con
curs internațional de la 
Dortmund, unde au par
ticipat înotători din 14 

țări europene. Alături de 
ea, brasistele Jelinkova și 
Svobodova, ca și delfinis- 
ta Faitlova (15 ani) se 
află într-un continuu cres
cendo.

Punctul forte al delegației 
cehoslovace, pentru meciu

rile de ia Cluj, îl constituie
fotografia sau comentariile 
privind marile sale lupte între 
corzile roșii ale ringului. Demp
sey se bucură și astăzi de o 
mare popularitate în rindul 
amatorilor de sport din lumea 
întreagă, fiind respectat și a- 
preciat pentru marile perfor
manțe înregistrate în lunga și 
prodigioasa sa carieră pugi- 
listică. Cu ani în urmă, Jack 
Dempsey a evoluat și într-un 
film artistic turnat la Holly- 
■wood. Ex-maestrul ripostelor 
și croșeelor s-a dovedit un par
tener de valoare pentru cele
bra actriță Luise Reiner, cu 
care a apărut în filmul „De
parte de țară”, prezentat și 
pe ecranele cinematografelor 
noastre.

Jack Dempsey conduce acum 
restaurantul său, plasat pe ce
lebrul Broadway din New 
York. Ziariștii care-1 vizitează 
remarcă în reportajele lor că 
bătrînul Jack se prezintă mai 
tînăr că oricînd, avînd o ac
tivitate cotidiană demnă de ad
mirat. El se scoală foarte de 
dimineață și se deplasează în 
piață pentru a face aprovizio
nările necesare localului său. 
Apoi, rămîne în bucătărie și 
saloane cel puțin încă 10—12 
ore, dirijînd cu competență de
osebită mersul „operațiunilor".

Peste puțin timp, la 24 iu
nie, Jack Dempsey va păși în 
cel de al 75-lea an al existen
tei sale. Ca întotdeauna el va 
invita acasă pe cei mai in
timi prieteni ai săi. Conform 
unei tradiții, uriașul tort, pur
tând acum 75 de luminări, va

în holul restâurantu- 
Pe un perete, din a- 
Dempsey a pus să se 
o frescă, comandată 

special unui mare grafician,
care prezintă o fază din me
ciul cîștigat de el prin k.o. în 
repriza I în fața 
Willard. în acest 
Dempsey a devenit 
lumii (meciul s-a 
4 iulie 1919, la Toledo, Demp
sey cîștigînd înainte de limită 
în fața „cowboyului" Willard 
(care era mai înalt cu un cap 
decît tînărul său adversar). 
Pe atunci, Dempsey avea 24 
de ani și, înainte de acest meci 
al Vieții sale, obținuse 35 dc 
k.o.-uri. în cariera sa el și-a 
apărat de mai multe ori cen
tura cu diamante. Rind pe rînd 
boxeri celebri ca de pildă 
new-yorkezul Firpo, stilistul 
francez Carpentier, uriașul cu 
bărbie de sticlă Bill Brenan 
au încercat să-1 deposedeze pe 
marele Dempsey, dar „pumnii 
dinamitați" ai voinicului din 
Colorado i-au expediat pentru 
mai mult 
podea.

Dempsey 
septembrie 
lebrltăți a . _ 
Gene Tunney. Meciul dispu
tat la Philadelphia, pe distan
ța de 10 reprize a 3 minute, 
s-a încheiat cu victoria la 
puncte a lui Tunney. A fost 
cea mai mare surpriză a anu
lui pugilistic mondial. Ziariștii 
scriau că a fost un simplu ac
cident și că Tunney trebuie 
să-i acorde revanșa imediat 
lui Dempsey. Tunney era mai 
tînăr cu 3 ani decît Dempsey. 
Revanșa mult așteptată s-a 
disputat la 22 septembrie 1927 
la Chicago, în fața unei asis
tențe record, care număra 
104.355 de spectatori. A cîști
gat din nou la puncte Tun
ney, după 10 reprize. 
a avut o desfășurare 
culOasă, cu răsturnări 
tuații de la o repriză 
Ambii boxeri au fost

lui Jessie 
meci, Jack 
campion al 
disputat la

de 10 secunde la
a cedat titlul la 23 
1926 unei alte ce- 

pugilatului mondial,

Meciul 
specta- 
de si

la alta, 
pe rînd

La 19 aprilie

De ci te va zile, la Londra 
s-au intensificat pregătirile în 
vederea „Raliului C.M. de fot
bal" — cel mai lung și mai 
dificil maraton din.istoria spor-, 
tului automobilistic. A devenit 
cunoscut că peste .100 de eclji-. 
paje, din numeroase țări, s-au 
înscris pentru a participa la • 
această întrecere organizată 
ziarul „Daily Mirror", care 
străbate . un traseu lung 
16 000 mile (25 760 km). Startul 
urmează să fie dat în capitala 
Marii • Britanii la 19 aprilie iar ‘ 
sosjrea este prevăzută să aibă 
loc la Ciudad de Mexico In 
ziua de 27 mai, înaintea înce
perii campionatului mondial de 
fotbal. ................................

Criterii geografice au deter
minat împărțirea raliului în 
dopa etape, Pripta constă în . 
6 440 km. străbătuți pe șose
lele mai multor țări ale con
tinentului european, avînd ca 
punct final Lisabona, Iar a 
doua — și cea mai dificilă — 
va începe la Rio de Janeiro 
la 8 mai urmînd să străbată 
19 320 km din America de Sud, 
America Centrală și pînă în 
capitala Mexicului. în total, 
raliul va trece prin 25 de țări.

După ce va fi încheiată „eta
pa europeană", începînd de la 
25 aprilie, automobilele și e- 
chipajele lor vor dispune _de_ o 
„vacanță” de două săptămîni 
în perioada traversării Oceanu
lui Atlantic. Se poate spune 

‘ c’ă adevarata întrecere va în
cepe de abia la 8 mai. Aceas
ta din cauză că unele porțiuni 
extrem de dificile ale traseului 
latino-american ce vor stră
bate șoselele pampasului ar
gentinian, deșerturile de la 

’ poalele Anzilor sau zăpezile de 
la marile altitudini, vor tria 
serios pe concurenți. în Anzii 
argentinieni, raliul va trece la 
peste 4 500 metri altitudine, 
ceea ce va face necesară fo
losirea de oxigen pentru învin
gerea oboselii. După parcurge
rea Boliviei, în Peru se va 
desfășura cea mai lungă etapă 
a cursei — 1 600 km. Pe unele 
porțiuni viteza- va trebui limi
tată la 30 km pe oră din cauza

de 
va 
de

drumurilor acoperite de pie
tre, iar după ce se va ajunge 
în portul columbian Buenaven
tura se va intra pe autostrada 
pan-americană, urmată de o 
transbordare cu vaporul pînă 

.la Cristobal (istmul Panama). 
Ultima parte a raliului va per
mite atingerea vitezelor mari, 
finișul fiind prevăzut să aibă 
loc pe stadionul Azteca din 
Ciudad de Mexico. Experții 
care au studiat traseul sint de 
părere că cel mult 15 automo
bile Vor încheia această între
cere, o dovadă în plus a uriașei 

‘ei' dificultății
,în, total, un număr de 106 

echipaje vor lua startul la 
■acest'' ■ maraton-automobilistic, 
dintre care 65 britanice, 8 fran
ceze, 6 argentiniene, 5 sovie
tice, 4 .mexicarțe,, 2 , olandeze, 
2 vest-germăne, 2 italiene, 2 
tailandeze și cîte unul din Iu
goslavia, Bolivia, Australia, 
Peru, SUA, Japonia, 
Kuweit, Antigua și 
Printre concurențl se 
cunoscutul fotbalist. 
Jimmy Greaves, care 
duce un „Ford Escort". Apoi, 
locotenenții englezi de aviațip 
Terry Kingsley și Pete Evans, 
membrii 
aeriană 
concura 
iar alte 
de polonezul Zasada, francezul 
Robert Neyret, vest-germanul 
Dieter Benz, sovieticul Ivan 
Astafiev. Participă de aseme- . 
nea patru echipaje feminine. 
Principalele 
bile înscrise 
des, Datsun, 
Austin.

Mult mai 
cil decît cursa Londra — Syd
ney desfășurată anul trecut, 
„Raliul Campionatului mon
dial de fotbal” va stîrni inte
res și pe pian strict fotbalistic. 
El va prilejui organizarea a 
diferite întreceri de fotbal în 
orașele unde sînt instalate 
punctele de control, ceea ce 
faoe, fără îndoială, să sporeas
că atracția față de această ori
ginală competiție a așilor vo
lanului.

Spania, 
Polonia, 
află și 
englez 

va con-

echipei de acrobație 
„Săgețile roșii", vor 

pe un „Austin Maxi", 
mașini vor fi pilotate

mărci de automo- 
sînt Ford, Merce- 
Porsche, Moskvici,
lung și mai difi-

la podea. Mai întîi a căzut 
Tunney și mulți dintre spec
tatori au. acuzat arbitrul că 
l-a numărat cu..... încetinitorul"
pe Tunney. Apoi a fost ex
pediat la podea Dempsey, ca 
pînă la urmă, Tunney să punc
teze clar cu directele de stin
gă și să obțină un meritat 
verdict. După acest meci, 
Dempsey a făcut o pauză de 
4 ani. El a revenit în ring 
la 19 august 1931, învingindu-1 
prin k.o. în rundul 2 pe Beas
ley. A mai susținut 98 de în- 
tîlniri retrăgîndu-se la 29 iu
lie 1940, cînd în ultimul meci 
l-a făcut k.o. pe Ellis. Bashara» .

Jack Dempsey, o adevărată, 
„forță a naturii", susține că, 
în linii mari, boxerii care lo
vesc puternic și sînt mereu 
în atac se pot impune cu si
guranță în fața stiliștilor. El 
a fost un mare admirator al 
lui Rocky Marciano, fost cam
pion mondial tot la categoria 
grea, neînvins în carieră, care 
se asemăna în stil cu Demp
sey. De asemenea, Jack 
Dempsey este un susținător al 
actualului campion mondial Joe 
Frazier. înaintea meciului său 
cu Ellis, Jack Dempsey s-a 
deplasat în cabina lui Joe, fos
tul măcelar, indieîndu-i tactica 
cea mai bună. Și Joe Frazier 
a urmat fidel sfaturile mare
lui dascăl.

Paul OCHIALBI

de altfel echipa feminină, 
AFLATA ÎN CERCUL ELI
TEI EUROPENE. Ea porneș
te mare favorită în această 
întrecere și selecționerii își 
manifestă încrederea că 
înotătoarele ar putea realiza 
puncte suficiente care să 
compenseze, eventual, o în- 
frîngere a băieților (previzi
bilă după ultimele rezultate 
ale românilor), astfel ca sco
rul total să fie favorabil, ca 
și cu un an în urmă, sporti
vilor cehoslovaci.

Iată și lotul care va urca 
pe blocstarturile piscinei clu
jene, în ’dreptul fiecărui 
sportiv aflindu-se timpii rea
lizați în meciul cu Austria :

FEMININ : Kozicova 63,2— 
4:58,4 ; Menclova 65,9 ; Kosî- 
bova 5:05,5 ; Skorepova 66,2 
—5:07,2 ; Hlavacova 2:23,9— 
10:32,4 (probele de craul) ; 
Vejrazkova 1:13,7 ; Kubkova 
1:14,1 — 2:40,1 ; Menclova

Olga Kozicova, înotătoarea 
nr. 1 a echipei cehoslovace

1:12,4—2:39,2 (spate) ; Jelin- 
kova 1:18,4—2:52,9; Svobodo- 
va 2:40,4 (delfin); Perkova 
1:12,6; Faitlova 1:12,8—2:38,6; 
Nazvalova 2:40,4 (delfin); 
Faitlova 2:381—5:40,6 și J. 
Slavickova 2:37,5 — 5:39,0 
(mixt).

MASCULIN: Kalecik 55,2} 
Branik 
Hrouda 
cher 
2:18,5 ;
Pejsa 
Litera 
62,8 ; 
fin) ;
Jirusek 2:21,4—5:01,2 (mixt).

56,6 ; Drabek 4:26,1 ; 
4:27,2 (craul) ; Fis- 

63,5—2:17,6 ; Tichy 
Jadrny 64,3 (spate) ;

69,7—2:35,7 ; Kral 70.9;
2:38,3 (bras) ; Valasek 
Petr 63,6—2:25,0 (del-
Toczik 2:20,9—5:04,3 ;

Jan SOKOL

A ÎNCEPUT turneul de șah de la rdvinj

Năstase si Tiriac au luat
un start bun la Monte-Carlo

PARIS, 14 (Agerpres). — Au 
început întrecerile turneului in
ternațional „open" de tenis 
de la Monte Carlo. în proba 
de dublu masculin (16-imi de 
finală) perechea română llie 
Năstase — Ion Țiriac a între
cut cu 6—3, 6—2 cuplul fran
cez Bouteleux—Loizeau.

în proba de simplu, jucătorul 
francez Pierre Barthes l-a în
vins cu 9—7, 6—4 pe cehoslo
vacul J. Kudelka, englezul Ro-

ger Taylor a dispus cu 6—0, 
6—2 de francezul P. Beust, iar 
francezul J. Barclay a cîști
gat cu 6—2, 7—5 în fața ita
lianului M. Mulligan. Aite re
zultate : Hoad (Australia) — 
Howe (Australia) 6—2, 8—6 ; 
Drossart (Belgia) — Contet 
(Franța) 6—3, 4—6, 6—4 ; Is
mail el Shafei (Republica Ara
bă Unită) — Elzer (R.F. a Ger
maniei) 6—2, 6—2.

BELGRAD, 14 (Agerpres). 
— . După disputarea a două 
runde, în turneul internațio
nal masculin de șah de la 
Rovinj (Iugoslavia) 
marele maestru 
Bobby Fischer cu 2 puncte. 
In prima rundă, el a cîștigat 
la Parma (Iugoslavia), iar în 
cea de-a doua l-a învins pe 
Nicevski (Iugoslavia). Maestrul 

a 
la

conduce 
american

român Teodor Ghițescu 
pierdut în prima rundă

iugoslavul Udovoici și a re
mizat în runda a doua cu 
Bertok (Iugoslavîa)i Alte- re
zultate : PetrPisisn (U.R.S.S) 
— Nicevski 1—0 ; Gligorici 
(Iugoslavia) — S m î s 1 o v 
(U.R.S.S.) 1—0 ; Minici (Iugo
slavia) — Korcinoi (U.R.S.S.) 
1—0 ; Parma — Minici >?2—V2; 
Marovici (Iugoslavia) — Pe
trosian Vă—V2; Udovcici — 
Smîslov >72—1/2.

In zilele de 24-25-26 a- 
prilie a.c., la Chișinău va 
avea loc un concurs inter
național de tenis de masă, 
la care vor lua parte ju
niori din R. D. Germană, 
Ungaria, România și

Singurul gol al austriecilor a fost marcat tot de... cehoslovaci. 
Iată-l pe Migas (in dreapta) autorul golului în propria-i 
poartă, uitîndu-se disperat la Viktor, in timp ce Hnickesber- 
ger scoate mingea din poartă. Fază din meciul Austria — 

Cehoslovacia (1—3) desfășurat duminică la Viena
Telefoto t A.P.-AGERPRES

FENERBAHCE VIRTUALA

a reușit să creeze un climat 
de încredere și seriozitate în 
rindul jucătorilor.

Succesul lui Traian Ionescu 
a atras atenția altor cluburi 
din Turcia (Besiktas, Sam
sun, Bursa ș.a.) care ar dori 
să-și asigure serviciile sale 
pentru viitorul sezon. Antre
norul Ionescu nu a luat însă 
nici o hotărire anunțînd că 
va reflecta asupra ofertelor 
în timpul vacanței pe care

AZI, SEMIFINALELE CU
RELOR EUROPENE

Astă seară, in mai multe 
orașe de pe continent, vor 
avea loc meciurile retur din 
semifinalele cupelor europene 
(in paranteze, scorurile din 
tur).

CUPA CAMPIONILOR EU
ROPENI : Celtic Glasgow — 
Leeds United (1—0), Feijenoord 
Rotterdam — Legla Varșovia 
(0-0).

CUPA CUPELOR : Gornik 
Zabrze — A.S. Roma (1—1). 
Manchester City — Schalke 04 
(0-1).

CUPA EUROPEANA A TIR- 
GURILOR : Ajax Amsterdam 
— Arsenal (0—3), Intemazio- 
nale Milano — S.C. Anderlecht 
(1-0).

Primele echipe sint gazde.

în

CAMPIOANĂ
ISTANBUL, 14. (Corespon

dentă de la ORHAN SEVIN- 
CLI). — Actualul campionat 
de fotbal al Turciei are în 
sfîrșit un cîștigător virtual 
în echipa despre care se 
spune că este simpatizată de 
jumătate din populația țării, 
Fenerbahce.

A TURCIEI
După etapa de duminică Fe

nerbahce și-a consolidat po
ziția de lider, fapt ce recom
pensează munca stăruitoare 
depusă de antrenorul român 
Traian Ionescu. După cum se 
știe, probabil, Fenerbahce 
luase un start slab în acest 
campionat dar antrenorul său

a 
în

* $i-d Va petrece, firește, 
România.

Un alt eveniment care 
marcat ultima săptămînă 
fotbalul turc a fost schim
barea președintelui federației 
de specialitate. Fostul preșe
dinte Orhan Seref Apak a 
fost nevoit să-și dea demisia, 
în locul său revenind Hasan 
Polad. Iubitorii fotbalului din 
această țară își pun
speranțe într-un notabil 
viriment sub conducerea 
Polad, fost internațional.

mari 
re- 
lui

ECHIPA LUI ZAGALO
NU MARCHEAZA

RIO DE JANEIRO, 14. Cores
pondentul Agerpres V. Oros 
transmite : Meciul susținut de 
selecționata Braziliei, pe sta
dionul „Marocana", în compa
nia naționalei Paraguayului, a 
prilejuit afirmarea pentru pri
ma oară în echipa gazdă a 
două rezerve : extrema dreap
tă Rogerio (Botafogo) și cen
trul înaintaș Dario (Atletico 
Belo Horizonte), care au sub
stituit de astă dată pe Jairzin- 
ho și respectiv Roberto, aceștia 
fiind penalizați pentru acte de 
indisciplină.

Rogerio s-a distins ca cel

mai bun jucător de pe teren 
și nu este exclus ca după acest 
meci să devină titular.

Dario a constituit și 
permanent pericol 
poarta paraguayenilor, 
du-și în bună măsură 
le de „tanc" al echipei. Pele 

. a făcut încă o partidă palidă, 
ca și majoritatea celor
lalți selecționați. Tn deschi
derea meciului a jucat selec-

el un 
pentru 
etalîn- 
virtuți-

LA BELGRAD, MAGHIARII

GOLURI

CHIȘINĂU
U.R.S.S. Lotul sportivilor 
români va cuprinde pe Ni- 
coleta Spiridon, Minodora 
Popescu, Cornel Macovdi, 
Mihai Bobocică, Mihai Col- 
țescu, însoțiți de antreno
rul Emil Băcioiu.

CEHOSLOVACIA SI ITALIA
CALIFICATE IN C.E. FEMININ DE DASCHET

In ultima zi a turneului de 
calificare pentru campiona
tul european feminin de 
baschet de la Ancona, echi
pa Cehoslovaciei a învins cu 
71—36 (33—18) selecționata
Italiei, iar reprezentativa An
gliei a dispus cu scorul de 
53—51 (25—30) de formația

Danemarcei. Competiția a 
fost cîștigată de echipa Ce
hoslovaciei, care a totalizate 
puncte, urmată de Italia — 
4 puncte (ambele formații 
s-au calificat pentru turneul 
final al campionatului euro
pean), ApfȚia = 2 
Danemarca — 0 puncte.

TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX
După cea de a doua zi a 

întrecerilor de la Novosibirsk, 
înotătorii din R. D. Germană 
conduc în fața selecționatelor 
U.R.S.S. cu 120—104. Iată cî- 
teva din rezultatele înregis
trate (feminin și masculin) : 
G. Wetzko (R.D.G.) 2:11,5,
Nieber (R.D.G.) 2:14,4, Litvi
nova (U.R.S.S.) 2:16,0 — re- 
cord,-" respectiv Kulikov 
(UiR.SSf> -4:Ș7<9, Unger 
(R.D.G.) 1:59,5, Bure (U.R.S.S.) 
2:00,5 la 200 m liber; Hoff- 
meister (R.D.G.) 2:28,0, Hilger 
(R.D.G.) 2:31,3, respectiv Mat
thes (R.D.G.) 2:12,6, Werner 
(R.D.G.) 2:14,0 la 200 m spate ; 
Lindner (R.D.G.) 2:22,4, Tu- 
taeva (U.R.S.S.) 2:30,8, respec
tiv Nemșilov (U.R.S.S.) 2:09,2, 
Sarîghin (U.R.S.S.) 2:10,1, Po
ser (R.D.G.) 2:11,9 la 200 m 
delfin; Stolte (R.D.G.) 5:19,3, 
Schuchardt (R.D.G.) 5:25,5,
respectiv Pechmann (R.D.G.) 
4:47,3, Sperling (R.D.G.) 4:51,5 
la 400 m mixt.

ultima zl a competiției s-au în
registrat următoarele rezultate : 
Olanda — Suedia 3—0 (15—3, 15—8, 
15—5) ; Israel — Belgia 3—2 
14—16, 15—8, 15—10, 15—7) ; 
Germaniei — Grecia 3—2 
8—15, 7—15, 15—4, 15—10).

(14—16. 
R.F. a 
(15—11,

F. a Germa- 
intilnirea de 

selecționatele 
Germaniei și 
a revenit

La Burgkirchen (R. 
nlei) s-a desfășurat 
gimnastică dintre 
feminine ale R. F. a 
Iugoslaviei. Victoria
gazdelor țu scorul de 368,65—346.95 
puncte.

■ "
întîlnirea de tenis dintre echipele 
Columbiei și UruguayulUi, desfă
șurată timp de trei zile la Bo
gota în cadrul „Cupei Davis" 
(zona sud-americană), s-a înche
iat cu scorul de 5—0 în favoarea 
gazdelor.

Marea speranță a boxului 
cez, Jean Claude Bouttier 
mijlocie), a evoluat în _ , 
său natal, Laval, în cadrul unei 
reuniuni profesioniste în care a 
primit replica italianului Muzio. 
Pugilistul francez a obținut vic
toria prin K.O. în repriza a 3-a.

fran- 
tcat. 

orașul

AU EGALAT PRINTRUN
ȘUT DE LA 30 m!

Numai 8000 de 
asistat duminică

• ••

ționata „B" (alcătuită din re
zervă, plds Jairzinho și Ro
berto) contra modestei for
mații „Olqria", care însă a în
vins rezervele lui Zagalo cu 
1—0.

După aceste întîlniri, comen
tariile dominante se referă la 
faptul că atît titularii, cit și 
rezervele, nu au reușit să în
scrie măcar un gol în 180 de 
minute de joc, contra unor ad
versari slabi. Fără îndoială, 
criticii au pus întrebarea : Ce 
se va întîmpla în fața adversa
rilor de la Guadalajara, su
periori în toate privințele față 
ae ceea ce am experimentat 
pînă acum ? Tn mod curios, 
atît Zagalo, cît și conducătorii 
sportului brazilian s-au de
clarat satisfăcuți de testul de 
duminică.

Proba de 120 y garduri, din ca
drul concursului atletic de la Lafa
yette (Louisiana), s-a încheiat cu 
victoria lui Ron Milburn (S.U.A.), 
cu timpul de 13,6. La Los Angeles, 
John Pennel a cîștigat proba de 
săritură cu prăjina cu 5,18 m.

Turneul de tenis de la Hamilton 
(Bermunde) a revenit lui Arthur 
Ashe, Învingător în finală cu 
8—6, 7—5 în fața lui Zeliko Fra- 
nuloylci. Intr-o partidă 
locurile 3—4, Charles 
(Porto Rico) l-a învins 
6—4 pe Frank Froehling

pentru 
Pasarell 
cu 8—6, 
(S.U.A.).

Au luat sfîrșit Întrecerile tur
neului de tenis de la Nisa. In 
ultimele două finale s-au înre
gistrat următoarele rezultate : du
blu bărbați: Barclay, Beust (Fran
ța) — Goven, N’Godrella (Fran
ța) 6—2, 6—3, 5—7, 7—5 ; dublu 
femei : Chanfreau (Franța), Nies- 
sen (R. F. a Germaniei) — 
Aschner, Heldman (S.U.A.) 6—3, 
6—3.

Doi foști specialiști ai curselor de raliu, mexicanul Pedro Rodnguez (nr. 10) și englezul
Vic Elford, conducind acum mașini de pistă tn „Marele premiu BOAC“ de la Brands 

Hatch (Anglia). A cîștigat Rodriguez

Tiparul: I. P. „Informația", str. Brezoianu nr. 23—25, București

Cursa internațională automobilis
tică „Memorialul Jim Clark“, des
fășurată pe circuitul de la 
Hockenheim (R. F. a Germaniei), 
a revenit sportivului elvețian Clay 
Regazzon, pe o mașină „Tecno“. 
Locurile următoare au fost ocu
pate în ordine de japonezul Tet- 
su Ikuzawa pe „Lotus Ford“, en
glezul Derek Beli 
și vest-germanul 
pe

pe „Brabham“ 
Hubert Hahne

de pentatlon, 
Ia Narbpnne,

Intr-un concurs
desfășurat recent ___ r-r______ _
cunoscuta jatletă franceză Coiette 
Besson a totalizat' 4 165 puncte : 
lungime « 5,50 m; 2Q0 jn —24,6; 
100 ni garduri — 15,5 ; greutate
— 10,12 ; înălțime — 1,45 m\

Campionatul masculin de baschet 
al Belgiei s-a încheiat cu victoria 
formației Standard Liăge, care in 
ultima etapă a învins cu scorul 
de 135—96 echipa Anvers.

spectatori au 
. seara la Bel

grad la meciul Iugoslavia—Un
garia (2—2). Oaspeții au pre
sat la începutul partidei și 
Fazekaș a deschis scorul (min. 
17). Apoi Pancsics (min 34) a 
egalat (autogol), deviind șutul 
lui Geaici executat din lovitu
ră liberă. După pauză, gazdele 
au preluat conducerea prin 
Gracianin (min. 49) iar în min. 
75 Bene a egalat dintr-o lovi
tură liberă de la .........
Arbitrul Marschall (Austria) a 
condus formațiile:

IUGOSLAVIA : ”
Teșen, Gracianin, ^<.c^juuuuh.c, 
Paunovlci, Holțer, Muikici, Pi- 
rici (Jerkovici), Bajevici, Geor- 
gevici. Geaici.

UNG ARI A : Tamas—Beta,
Feyes, Halmossi, Pancsics, Vi- 
dacs, Pusztai, Fazekas, Bene, 
Korhai, Dunai II (Matty). După 
cum se vede în ambele echipe 
au evoluat numeroși tineri (7 
debutanți în echipa maghiară)

Turneul internațional masculin de 
volei de la Tel Aviv a fost cîș
tigat de selecționata Olandei, care 
a totalizat 12 . p. Pe locurile ur
mătoare : israel 11 p, R. f. a Ger
maniei io p, Belgia 9 p, Grecia 
8 p, Suedia 7 p și Anglia 6 p. In

„Marele premiu al Spaniei" la 
motocros, disputat pe circuitul 
de la Tarassa, s-a încheiat cu 
victoria sportivului belgian Joel 
Roberts, pe o motocicletă „Su
zuki". El s-a clasat pe primul loc 
în ambele manșe ale concursu
lui, totalizînd în clasamentul 
final 15 puncte. L-au urmat 
compatriotul său Sylvain Ge- 
boerts (pe ,,Suzuki") — 12 p și 
suedezul Torsten Hallman (pe 
„Husqvarna") — 10 p.

ÎN FINALA „C.C.E." LA HANDBAL MASCULIN

V.f .L. GUMMERSBACH (R.F. a Germaniei)
DYNAMO

30 metri I

Nutibarci— 
Stepanovici,

• LA DORTMUND, V.f.L.
Asaară, la Westfalenhalle 

din Dortmund (R.F. a Germa
niei) — în prezența unei 
asistențe record de peste 
13 000 de spectatori — s-a 
desfășurat partida retur din 
cadrul semifinalelor „Cupei 
campionilor europeni" la 
handbal masculin dintre cam
pioanele R.F. a Germaniei 
(V.f.L. Gummersbach) ți Ro
mâniei (Steaua București). Du-

BERLIN (R. D. Germană)
GUMMERSBACH A ÎNTRECUT
pă cum se știe, în meciul tur, 
disputat la 4 aprilie la Bucu
rești, în sala Floreasca, Steaua 
București cîștigase cu scorul 
de 16—13 (9—9).

Tn meciul de aseară scorul 
final a fost de 15—8 (10—2). 
Jocul a fost extrem de dur.

Pentru noi au marcat: 
Gruia 3, Gațu 2, Oțetea, Po
pescu, Dincă.

Cele două echipe au folosit

STEAUA CU 15-8 (10-2)
următoarele formații :
ter —
Bolter, 
Brand, _____ , „
Kosmehl, Braunschweig.

STEAUA : Dincă, Penu 
Oțelea, Gruia, Goran, Gațu, 
Marinescu, Popescu, Cristian, 
Savu, Coasă, Iacob.

Au arbitrat : Paul Ovdal și 
Jack Falk Rodii (Danemarca).

—     * mi main ; V.f.L.
GUMMERSBACH : Podak, Ka

li. Brand, Lingedbach, 
Feldhoff, Keller, J. 
Westebbe, Schmidt,


