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CARNET DE VACANTA

din Bucegi...
Wu știu de ce, dar cînd 

se vorbește de sport, 
aproape toată lumea se 
gîndește la performanță înal

tă. la concursuri grele, la 
echipe de club în care spor
tivi adulți, bine clădiți, oste
nesc pentru, titluri de cam
pioni, cupe sau trofee inter
naționale. S-a tmpămtntenit 
parcă o credință, potrivit că
reia sportul serios, adevărat, 
responsabil este rezervat ex
clusiv adulților, toate cele
lalte forme de activitate fi
zică practicate de copii și 
școlari fiind o joacă, o copie 
mai mult sau mai puțin re
ușită supusă facilului și ha
zardului. $i, totuși, ultima 
formă de sport și mișcare este 
cea care se apropie cel mal 
mult de sensurile majore ale 
noțiunii, componentă ireduc
tibilă a fenomenului de edu
cație.

Am avut prilejul, tn aceste 
zile de primăvară fierbinte, 
explozivă, să tntilnesc pe 
creste de munte, prin văl șl 
pe pantele ce păstrează încă 
memoria zăpezii, buchete de 
ghiocei omenești, școlari de 
toate vîrstele conduși de pro
fesori, antrenori și instruc
tori inimoși, care-l inițiau 
tn tainele frumosului, tn 
cuceritorul mister al munte
lui. naturii, în secretele schi

tului conceput tn același timp 
ca sport dar și ca zbor, ca 
leagăn al fanteziei.

Cota 1S00 m de la Sinaia 
s-a transformat în aceste zile 
de vacanță într-un stup fe
ricit șl rodnic de la care (și 
spre care) roiesc în zorii zilei 
și plnă-n faptul serii, gru
puri masive 
bobociți sub 
al soarelui 
Liceul nr. 21 
condus de . .
Saftu șl Anne Vernescu, copiii 
Sinalei, supravegheați de 
grijuliul Dan Focșeneanu, șco
larii Bușteniulul, îndrumați 
de antrenorii Adrian Bătușaru 
Si Mircea Enache și-au dat 
Intilnlre cu fiii Brașovului, 
cărora neobositul Constantin 
Btrsan le împarte zilnic, tn 
doze egale, măsurate, curaj, 
încredere, tehnică.

Realmente, Bucegii s-au 
transformat într-un parc. Ta
berele, cabanele sînt pline. 
Babele, Vtrful cu Dor, Pește
ra. Piatra Arsă sînt in aceste 
zile grădinițe și școli în care 
copiii noștri silabisesc bu
chea muntelui, a schiului, 
într-o joacă prelungă ce oțe- 
lește trupul și desfată sufle
tul. Sînt multe lucruri fru
moase pe care le-am văzut 
In sport, dar dintre toate, cea 
mal încărcată de sensuri 
adtncl mi se pare promova
rea tineretului, a copiilor, in 
masă, spre răspunderile șt 
bucuriile vieții. Taberele 
pe care le-am văzut, seriozi
tatea și munca din joaca 
școlarilor^ puritate# ochilor 
șl vigoarea trupurilor, sînt 
una din fețele pe care co
pilăria vremurilor noastre ni 
le înfățișează 
de bucurie și 
nind bucuria 
le trăim.

de școlari îm- 
sârutul sănătos 

primăvăratec, 
din București, 
prof. Nicolae

într-o erupție 
căldură, împli- 
zilelor pe care

Mihai BÎRA
) Cota 1 500, aprilie 1970

ZIAR AL

Ieri, primele sosiri și antre-

namente de acomodare ale de'

legațiilor străine • Viktor Li-
I

sițki, veritabil colecționar de

titluri si medalii • Gimnaștii

români

de lucru® Azi, ședința tehnică

Campioana absolută 
U.R.S.S., Liubov Burda, 
acomodează cu o bîrnă bucu
re șteană...

Foto: Theo MACARSCHI

CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

in bună dispoziție

AVANCRONICA INTERNAȚIONALELOR DE GIMNASTICĂ

LIUBOV BURDA, CEA MAI BUNA GIMNASTA
SOVIETICA, LA BUCUREȘTI!

1 1

De ieri, atmosfera interna
ționalelor noastre de gimnasti
că s-a încins considerabil. So
sirea primilor oaspeți a sporit 
mult interesul față de această 
competiție de amploare. iar 
antrenamentele efectuate ieri 
seară, în sala de la complexul 
23 August, au atras numeroși 
spectatori români și alți iu
bitori ai gimnasticii. Erau pre
zente. bineînțeles, și gimnas
te românce, care au urmărit 
cu maximă atenție antrena
mentul de acomodare al celor 
două sportive sovietice.

Privirile tuturor urmăreau 
avide mișcările campioanei 
absolute a Uniunii Sovietice, 
Liubov Burda. într-o întrecere 
apreciată de specialiștii sovie
tici ca avînd un înalt nivel 
tehnic, Liubov Burda a cîști
gat anul trecut titlul de cea 
mai bună
Sovietice, 
cunoscute 
trik sau 
La cel 17 
aprilie) Burda este deja o 
maestrâ desăvîrșită, dispunînd 
de un neobișnuit registru de

elemente de mare dificultate 
și de înaltă virtuozitate. Este 
mai mult ca sigur că specta
torii ce vor asista la interna
ționalele de la Floreasca vor 
urmări evoluția uneia din... 
medaliatele viitoarelor cam
pionate mondiale de la Lju
bljana.

Din lotul sovietic reține a- 
tenția și prezența reputatului 
maestru Viktor Lisițki. Verita
bil colecționar de titluri și me
dalii unionale, europene, mon
diale sau olimpice, component 
al echipei reprezentative a 
U.R.S.S.. Lisițki se prezintă la 
București într-o formă remar
cabilă, gata să-și învingă toți 
adversarii. Tn fine, să consem
năm și celelalte nume ale de
legației sovietice, Tamara Na
zarova și Aleksandr Maleev.

Joi 16

gimnastă a Uniunii 
înaintea unor bine- 
stele ca Larisa Pe- 
Ludmila Turișceva. 
ani (împliniți la 11

★
în cursul zilei1 de miercuri 

au mai sosit in Capitală eim- 
naștii elvețieni (care s-au și 
antrenat, după-amiază), pre
cum și delegațiile Ungariei și 
R. D. Germane. Pentru astăzi 
sini așteptați gimnaștii și gim-

aprilie 1970

Steaua victorioasă in derbyul
voleibalistic de la Galați

Ieri in patru orașe din țară s-a 
disputat penultima etapă a cam
pionatului masculin.

șeii care n-au influențat rezulta
tul și I. Amărășteanu (Craiova).

POLITEHNICA GALAȚI — 
STEAUA 2—3 (11, —9, 3. —7, —13). 
Derbyul fruntașelor, desfășurat in 
fieful studenților, a dominat ca 
interes etapa intermediară. Deși 
am fost martorii unul meci dra
matic, trebuie să acordăm priori
tate momentelor care au urmat 
finalului. Au fost clipele cind 
spectatorii, înfierbîntați de nereu
șita echipei lor, au luat cu asalt 
pe arbitru, socotindu-1 vinovatul 
principal al înfrîngetii. Păcat de 
un asemenea epilog nedorit, șl 
acum despre joc. Partida s-a ridi
cat la un nivel spectacular deose
bit, abundînd în faze prelungite, 
în recuperări senzaționale, ' în 
atacuri fulminante. Gălățenli au 
pierdut, după cum tot atit de bine 
puteau să cîștige. Perioadele de 
dominare morală șl tehnică au 
alternat cînd de o parte cînd de 
alta. După 
ganizați tn 
eficace au
Steaua s-a
următorul, fiind însă surclasată in 
cel de al treilea. 2—1 pentru Po
litehnica, dar gălățenii manifestă 
oboseală nervoasă, greșesc în 
atac, permlțînd. bucureștenilor să 
cîștige detașat. Ultimul set a fost 
cel mai dramatic, desfășurat sub 
semnul echilibrului și cu un final 
favorabil Stelei. Au arbitrat Șt. 
Stănescu (Ploiești) cu unele gre-

Emanuel FÂNTANEANU
Meciul cel mai important pen

tru evitarea retrogradării s-a dis
putat în sala din str. Dr. Stalcovici, 
între codașele clasamentului. Pro
gresul și Universitatea Craiova. 
Gazdele au obținut o meritată 
victorie cu 3—1 (9, 11. —12. 11).
Superioritatea „progresiștilor" a 
fost netă în primele două seturi, 
cind ridicătorii Picu și Păunolu 
au furnizat pase ideale trăgători
lor. din rîndul cărora s-ău remar
cat Bîrida și Dumitrescu. In se
tul fii, însă, Păunolu a greșit nu
meroase pase, ceea ce a dus la 
pierderea setului.
să se repete în 
(6—0, 8—3. pentru 
antrenorul: Mircea
cut, o inspirată schimbare scoțîn- 
du-1 din teren pe Păunolu șl echi
pa a , revenit pe linia normală. 
Răsturnarea rezultatului In favoa
rea Progresului s-a datorat și ran- 

' damentului 
rin Enescu 
ciul a fost 
cuplul Gh.
— Gh. Ioneșcu (București).

care băimărenll au jucat crispat, 
cel de-al treilea a fost mal inte
resant șl mai echilibrat. Minerul 
conducînd aproape tot timpul, 
dar nerezistînd in final. Arbitri : 
D. Rădulescu șl N. Mateescu din 
București. (P. ARCAN — coresp. 
principal).

RAPID — UNIREA TRICOLOR 
BRAILA 3—0 (10, 7,3). Meci fără 
istoric, cîștigat de feroviari în mai 
puțin de o oră. Din nou Drăgan 
a fost excelent, conducind cu sub
tilitate jocul echipei. Arbitri : V. 
Vrălescu șl V, Voicu din Bucu
rești. (HORIA ALEXANDRESCU).

ce studenții, bine or- 
apărare și cu un atac 
cîștigat primul set. 
Impus cu ușurință în

Situația părea 
setul următor 
crafoveni). dar 
Zeiinschi a fă-

TRACTORUL BRAȘOV — VI
ITORUL BACAU 2—3 (11, 5. —6. 
—9, —11). Partida a fost deosebit 
de disputată șl presărată cu nu
meroase raze electrizante. Meritul 
băcăuanilor este acela de a nu 
fi cedat după ce s-au văzut con
duși cu 2—0. Arbitri : C. Șovăială 
și S. Dumitrescu din Ploiești. <C. 
GRUIA — coresp. principal).

foarte bun al lui Ma
in linia a doua. Me- 
excelent arbitrat de 
Borghida (Timișoara)

A. BREBEANU

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
MINERUL B. MARE 3—0 (9, «, 
13). După două seturi anoste. In

DINAMO — PETROLUL 3—0 
(2, 4, 9). Bucureștenii. fără a se 
întrebuința serios, au cîștigat 
partida în numai 50 de minute. 
De remarcat că în ultimul set 
gazdele au intrat pe teren cu gar
nitura de rezervă, așa explicin- 
du-se scorul ceva mai strîns. Din 
echipa bucureșteană ne-a plăcut 
In mod deosebit Schreiber, exce
lent de la un meci la altul. Ar
bitri : Z. Moldovan și Em. IHescu 
din București. (PAVEL PEANA — 
coresp.).

nastele din Bulgaria, Iugosla
via și Cehoslovacia.

★
Gimnastele și gimnaștii din 

loturile țării noastre și-au con
tinuat ieri pregătirea, efeCtuind 
antrenamente ușoare, intr-o 
bună dispoziție de lucru.

★
Azi după-amiază, cu prile

jul ședinței tehnice, vor fi puse 
la punct toate detaliile eu pri
vire la desfășurarea concursu-

Victorii internaționale 
ale gimnastelor

I

JfL-c

constănțence
CONSTANȚA (prin telefon), 

în orașul nostru s-a desfășu
rat întilnirea internațională de 
gimnastică dintre echipele fe
minine ale cluburilor Farul și 
Dobrudja Tolbuhin. La capă
tul . unei întreceri interesante, 
sportivele constănțence au ob
ținut victoria atit pe echipe 
(173,90—168,85), cit și la indi
vidual compus prin Gabriela 
Berescu (36.95). Pe următoarele 
locuri la individual compus 
s-au clasat : Leonida Bakla- 
rova (Dobrudja) cu 35,10 p și 
Mirela Vela (Farul) cu 34,40 p.

Binda 
iova.

învinge încă o dată blocajul crâiovean. Fază din meciul Progresul-Vniversitatea Cra- 
Foto : M. FELIX

PENTATLONIȘTII ROMÂNI IN U.R.S.S.
Echipa de pentatlon 

modem (juniori) a Ro
mâniei a evoluat intr-un 
puternic concurs inter
național desfășurat la 
Alma Ata în compania 
altor ' 10 formații, toate 
de seniori. întrecerea a 
fost ’ cîștigată de selec
ționata1 primă a U.R.S.S. 

cu 14 957> p, urmată de

)

î

■

întilnirea restanță din campionatul divi-

zionar A, dintre Universitatea Craiova

și Crișul Oradea, a prilejuit victoria primei

echipe cu 2-0
Citiți în pag. a lll-a cronica meciului disputat 

ieri la Craiova

r
echipele R.S.S. Kazahă 
(I) — 14 798 p — și
R.S.S. Lituaniană — 
14 565 p. Tinerii penta- 
tloniști români, cu 11 158 
p, au ocupat locul 11.

La individual, pe pri
mul loc s-a clasat Sva- 
tenko (R.S.S. • Kazahă I) 
cu 5 285 p. Cel mai bun 
dintre , sportivii noștri. 
Dumitra Spîrlea. s-a 
situat pe locul 32 (4 029 
puncte).

I
I
I
I
I
I

MEGAFON1I
I
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oale că și, cel moi autentic 
entuziasm obosește, atunci 
cînd nu este susținut de rea
lizări concrete ole aspirațiilor 
sale. A vorbi mereu de soe- 
ronte. si foarte rar de împli

nirea lor devine, la un moment dat, 
monoton si descurajator. Ne referim 
la patinajul nostru, acela care — acum 
cînd cortina code peste ultimele com
petiții de sezon — nu ne oferă un 
bilanț prea îmbucurător, în ce privește 
performanța.

Și. fiindcă, totuși, nu vrem cu îndă
rătnicie să ne lăsăm copleșiți de gîn- 
duri pesimiste, vom saluta cu simpatie 
primul concurs pionieresc de patinaj 
artistic dotat cu «Cupa Cutezătorii", pe 
care l-am urmărit acum cîteva zile la 
Poiana Brașov. Secția sport-turism a 
Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor a avut această bună idee de 
a folosi vacanța școlară ca să-i invite 
pe micuții pasionați ai patinajului în-

I
FLORETISTELE 

ROMÂNIEI LA MINSK |
Intre 17—21 aprilie ora

șul Minsk 1 
tradiționalul concurs 
național feminin de flo
retă la care participă eli
ta scrimei europene. Ro
mânia va fi prezentă la 
acest concurs prin flore- 
tistele Maria Vtcoi, 
rina Stanca-Filip, 
Ene-Pascu, Olga 
Szabo și Suzana 
leanu.

aprme «
programează I 
incurs Inter- I

I

I
I
I
IIMa- 

Ana 
Orban- 
Arde-

CAMPIONATUL DE HOCHEI AL JUNIORILOR
juniori.

Foto : Aurel NEAGU

Foto : N. DRAGOȘ

INTRE ORDINATOR
Șl ASTROLOGIE... Q

Tradiționalul cros al canotorilor a inaugurat — inedit — și 
în acest an sezonul de caiac-canoe. lată-i pe tinerii sportivi 
alergind pe aleile parcului Herăstrău, pe malul lacului unde, 
în curind, vor începe și frumoasele competiții ale sporturilor 
nautice.

Ipe micuții pasionați at patinaiu'ut în- 
tr-o proba de prezentare, pe patinoa- 
rii! nncfrii rlo filtîhirlînfk A

Programul hocheistic a con
tinuat ieri cu două meciuri 
din campionatul de 
Tinerii jucători au oferit par
tide disputate, presărate cu 
faze spectaculoase.

REZULTATE : Steaua — Șc. 
sp. Gheorghieni 5—3 (2—0,
3—0, 0—3). Au marcat : .Min- 
cioiu (3), Soleanicov, Constan- 
tincscu, respectiv, Kemeș (2) 
și Gyorfy.

Șc. sp. 2 București — Meta
lul Rădăuți 7—5

1—2). Au marcat: Maliuhin, 
Tiu, Pădurara (3), Ionescu, 
Gheorghiu, respectiv, Artarie, 
Mihaiue, Nistor (2), David.

Astăzi se. joacă două partide 
din cadrul campionatului de 
juniori : Steaua — Avintul M. 
Ciuc și Șc. sp. 2 București — 
Șc. sp. Gheorghieni și trei din 
campionatul de seniori : Tirna- 
va — Agronomia Cluj, I.P.G.G. 
— Dinamo și Steaua — Avin
tul M. Ciuc.

Frumusețea jocu
lui de baschet este 
din plin demon
strată de splendi
dul balet aerian 
dominat de Săuca, 
unul dintre jucă
torii de perspecti
vă ai țării noas
tre. Baschetul, cu 
spectaculozitatea 

care i-a adus răs- 
pîndirea pe toate 
continentele, se 
bucură și la noi 
de o mare prețui
re din partea pu
blicului. Ce pă
cat, insă, că echipele noastre 
fruntașe oferă destul de rar 
faze atractive ca cea din ima
ginea de mai sus...

Un stadion arhiplin privea 
ca hipnotizat calculatorul e- 
lectronic așezat pe gazon, 
exact La mijlocul terenului. 
Nici o privire nu se furișa 
spre cele două părți, . acolo 
unde magnetul golurilor îl 
atrăgea involuntar pe specta
torul obișnuit al meciurilor 
de fotbal. în schimb, ochiu
rile plaselor păreau a-și fi 
mărit pupilele ca în fata u- 
nei scene de groază. Cei 22 
de jucători, antrenați în de
cursul unor îndelungate ore

de studiu la teoria și prac
tica programării, introduceau 
în gura avidă a calculatoru
lui electronic toate datele 
necesare, toate fișele și sche
mele reprezentînd desfășu

rarea a 90 de minute de joc. 
Cu sufletul la gură, specta
torii așteptau deznodămîn- 
tul partidei, ce urma să fie 
anunțat de computer.

De la „meciurile" obișnui
te, amicale, fără miză, care 
se terminau doar cu indica
rea rezultatului final (ceva

similar cu meciurile de box 
aranjate ipotetic, peste ani, 
între boxeri care nu s-ar fi 
putut întîlni nicicînd), se a- 
junsese într-un stadiu supe
rior. cînd calculatorul abor
da complicate probleme de 
optimizare a unor soluții teh- 
nico-tactice, astfel încît nu 
mai exista un rezultat final

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. a <•«)

Luptători români concurează la Sofia
Aseară au plecat la 

Sofia luptătorii români 
I. Popa (cat 62 kg.), M. 
Nicolae (68). M. Vlad (74), 
N. Neguț (90), N. Mandea 
(100) și V. Dolipschi

(+100), 
bătă și 
întrece 
național
„Memorialul Nikolas

care vineri, sîm- 
duminică se vor 

Ia turneul inter- 
de greco rcmane,

Pe-

trov". La competiție vor 
mai fi prezenți sportivi 
din R.D.G.. Finlanda, Iu
goslavia, Polonia, Unga
ria, U.R.S.S., Turcia și 
Bulgaria.

I
I
I

rul nostru de altitudine. A fost, am 
spune, un mic examen de admitere în 
rîndul patinatorilor, o intrare în fami
lia inițialilor gheții.

Deci, din nou speranțe, poate justifi
cate de aceasta dotă, că patinajului î 
se va acorda, și în sectorul sportului 
școlar . și pionieresc, importanta cuve
nită, fiindu-i recunoscute multiplele vir
tuți. Un nou start menit să stimuleze 
acea activitate (încă destul de săracă, 
să recunoaștem) a patinatorilor ce 
acced spre performanță.

Pînâ aci toate bune. Dar n-am în’e- 
les exact de ce a fost nevoie neapărat 
de. un concurs pentru aceasta ? Invita
ției lansate de forul pionierilor i-au 
răspuns doar șase centre din țară. Tn 
total 34 de concurenți. (Orice început 
e greu). Numai că unii dintre aceștia 
abia știau ce înseamnă o alunecare pe 
muche, iar unul chiar nu se putea tine 
de loc pe patine. Voia, bietul, să în
vețe...

Evident, nu vom critica dorința unora 
de a face cunoștință cu patinajul, sau 
largheța altora în a-și selecționa re
prezentanții. Dar — repetăm — tre
buia un concurs cu arbitri, secretari, 
megafon ?... Credem tocmai că cei 34 
de participanți la .Cupa Cutezătorii' 
aveau nevoie mult mai mult de antre
nori și instructori decît de arbitri.

Concluzia : inițiativa pionierească 
merită atenție, dor și ameliorări sim
țitoare. Am ti subscris cu și mai multă 
căldură la organizarea unei tabere 
pentru patinatorii nelegi'imati, un cen
tru de inițiere rezervat școlarilor pro- 
verii’i din orașe unde încă nu avem 
patinoare artificiale. în zilele vacantei 
de primăvară ei ar putea veni la Po
iana, în 
tru a se 
tivă pe 
perioadă 
naturale, 
rea taberei, se poale face și un con
curs, firește. Așa ar fi fost o treabă 
excelentă.

Deocamdată, instruire. Abia apoi, 
note de arbitri anunțate prin megafon.

aerul curai al munților, pen- 
perfecliona în disciplina spor- 
care au îndrăgil-o in scurta 
de activitate a patinoarelor 
din cursul iernii. La încheie-

I
I
I
I
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I
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Radu VOIA
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Însemnări de la plenara clubului Dinamo

unei activități rodnice
Plenara consiliului Clubu

lui Dinamo, care a avut 
loc nu de mult, ne-a 

oferit — ca și cu alte prilejuri 
asemănătoare — o concludentă 
imagine de ansamblu a prodi
gioasei activități ce se desfășoară 
în cadrul acestei unități frun
tașe a spartului de performanță 
din țara noastră.

Darea de seamă prezentată de 
președintele clubului, Ion Nae, 
ca și numeroasele luări de cu- 
vînt de la tribuna plenarei, s-au 
referit pe larg la activitatea și 
rezultatele obținute în anul pre
cedent (1969) de către sportivii 
dinamoviști, scoțînd în evidență 
— în raport cu obiectivele cu
prinse în chemarea la întrecere 
adresată celorlalte cluburi și a- 
sociații sportive din țară — 
ceea ce a fost, pozitiv și valo
ros, dar analizînd totodată, în 
spirit critic și autocritic, defici
ențele șl lipsurile constatate, 
cauzele acestora.

Cu justificată mîndrie a 
subliniată contribuția 
reprezentanții clubului 
și in anul care a 
continua afirmare a 
î’omânesc în lume, la 
prestigiului sfr internațional. 
Această contribuție poate fi 
convingător exprimată prin cele 
7 medalii de aur, ’ 
și 7 de ' 
pi on ațele 
disputate 
romane, 
atletism și canotaj). Deosebit de 
semnificativ este faptul că la 
ramurile de sport mai sus men
ționate un număr de 62 spor
tivi dinamoviști s-au 
oficial, în anul trecut, 
mii zece din 
tate de certă 
tanții clubului 
de asemenea, 
nesc 19 titluri 
canicl șl tot ei șPau .......... .
palmares 165 titluri de campioni 
naționali, îmbunătățind, în ace
lași timp. 65 de recorduri ale 
țării.

în strînsă legătură cu realiza
rea acestor frumoase performan
țe, participanții la plenară au 
apreciat ca deosebit de pozitiv 
faptul că mărea majoritate a 
celor peste 200 de sportivi dina
moviști nominalizați pentru Jocu
rile Olimpice din 1972 (printre 
aceștia, alături de consacrații 
Aurel Vernescu, Ivan Patzaichin, 
Calistrat Cuțov, Ion Monea, Mar
cel Roșea, Leonidci Caraiosifoglu, 
Cornel Penu și alții, figurează 
numeroși tineri, a căror evolu
ție marchează o viguroasă ascen-

fost 
adusă de 

Dinamo, 
trecut, la 

sportului 
creșterea

10 de argint 
bronz cucerite la cain- 
mondiale și europene 
în 1969 (lupte greco- 

caiac-canoe, tir. box.

clasat 
între pri- 
cu rezul- 
Reprezen- 
au adus, 

româ-

Europa, 
valoare.
Dinamo 
sportului 

de campioni bai- 
treeut Sn

siune în ultima vreme, cum sînt 
canotorii Ion Iacob, Mihai Za- 
fiu, Roco Rujan, boxerii Paul 
Dobrescu, Nieolae Păpălău și Ion 
Gyorffi, atleta F.lena Vintilă. 
cicliștii Teodor Vasile și Const. 
Grigore, voleibaliștii Cornel Gros 
și L. Dumânoiu, luptătorul Man
dea. halterofilul 
fotbaliștii Dinu.
Sălceanu 
normele 
1969,

Dan Georgescu. 
Dumitrache 
și-au i 

> pentru 
menținîndu-și sau 

noi poziții în Ierarhia 
fală.

Evident, acest bilanț 
bil își are, în bună 
explicația în perseverența 
care biroul consiliului 
și organele tehnice au 
creșterea calitativă a procesului 
de instruire, îmbunătățirea con
ținutului antrenamentelor și des
fășurarea acestora la un înalt 
grad de exigență. în această 
direcție s-a pus accent pe mări
rea volumului și intensității in 
antrenamente (6—10 antrenamente 
într-un ciclu săptămînal), pe 
aplicarea metodelor și mijloace
lor moderne de pregătire, 
individualizarea 
antrenament, pe 
lităților tehnice 
acestea corelate 
viată corespunzător. Bineînțeles, 
reușita a depins șl de gradul 
de competență, pasiune și exi
gență al antrenorilor, din rîn- 
dul cărora adevărate exemple 
le oferă Radu Huțan, Dan Nicu- 
lescu, Constantin Dumitrescu, 
Dumitru Nieolae, ștefan Petrescu. 
Nieolae Voicu, Gh. Constantine- 
scu, Stavru Teodorof, Viorica 
Udrescu, Viorel Manciu si alții.

Aprecieri pozitive a întrunit șl 
activitatea desfășurată cu copiii 
și juniorii, preocupare din ce 
în ce mal susținută la clubul 
Dinamo pentru creșterea ele
mentelor proprii. Astfel, în anul 
1969 au fost promovați în pri
mele echipe ale clubului 17 ju
niori, iar 20 de juniori au rea; 
lizat norma de clasificare pentni 
titlul de maestru al sportului sau 
categoria I și a Il-a. Totodată, 
numeroși juniori de 
au fost cedați altor 
dintre ei promovînd 
divizionare.

De altfel, 
lecționarea și 
nerilor sportivi, 
venit tradițională _______
și-a găsit recent o nouă confir
mare prin inițiativa luată de a 
se deschide, în prima zi a săp- 
tfimînil, porțile parcului sportiv 
din șos. Ștefan cel Mare pentru

etc.) 
stabilite

__  și 
realizat 

i anul 
cîștigînd 

continen-

remarca- 
măsură, 

cu 
clubului 
urmărit

. - Pe
procesului de

dezvoltarea ca- 
și fizice, toate 

cu un reglnt de

ls Dinamo 
cluburi, 22 
în formații

grija pentru șe
ii- 

de
formarea 
care a 

la Dinamo,

toți copiii dornici de a face 
. sport.

Cum am precizat, însă, la în
ceputul acestor rînduri, plenara 
clubului Dinanm nu s-a limitat 
la elogierea aspectelor pozitive 
din activitatea anului trecut, ci 
a analizat, intr-un spirit de exi
gență. șl neajunsurile sau defi
ciențele manifestate.

Participanții la plenară au a- 
preciat că rezultatele obținute în 
1969 la atletism, fotbal, handbal 
și rugby nu corespund posibili
tăților reale, atit in raport cu 
potențialul uman, cît și cu con
dițiile de pregătire. La unele 
grupe de lupte, la atletism, vo
lei fete și chiar handbal se lu
crează încă cu elemente fără 
calități și perspective, iar în ac
tivitatea uncr secții au existat 
perioade de scăderi, îndeosebi 
cînd antrenorii au fost solicitați, 
timp mai îndelungat la loturile 
naționale. Critici îndreptățite au 
fost aduse și unor sportivi no
minalizați pentru viitoarele Jocuri 
Olimpice care nu s-au străduit 
să-și realizeze performanțele pre
văzute pentru anul 1969, cum 
sînt Vasile Dumitrescu, Miliaela 
Peneș, Virgil Țibulschi, Ioana 
Stancu — atletism, Vasile Amo
niu — box, .Emil Rusu — ci
clism, Gh. Mirtcu și Gh. Tele- 
man — haltere, Ion Enache — 
lupte, Gh. Sicorschl — tir, Gh. 
Stoian și Gelu Smerecinschi — 
volei și alții.

Un spațiu larg a fost acordat 
la plenară dezbaterii probleme
lor de etică, constatîndu-se că 
in ciuda eforturilor depuse pină 
acum pe linie educativă conti
nuă încă să se manifeste dife
rite abateri de la disciplină, de 
la respectarea normelor de con
duită pe terenul de sport șl în 
societate, care umbresc presti
giul clubului și diminuează va
loarea performanțelor sportive.

Printre cei citați la acest ne
onorant capitol s-au aflat corn- 
ponențit echipei de rugby, fotba
liștii coman șl Pîrcălab. .luptă
torul Ion Enache, voleibalistul 
Gh. Stoian, baschetbalistul Radu 
Diaconescu. hocheistul Gheorghe 
Huțanu. In plenară s-a mal 
atras. însă, atenția șl asupra 
concepției despre muncă și viață 
a unora dintre eomponențil 
echipei de fotbal, care cam iasă 
de dorit.

In încheierea lucrărilor plena
rei, cei prezenți au dezbătut și 
adoptat un Judicios plan de ac- 

anul in curs, cu 
precizate pentru 
secțiile clubului. 
I. MITROFAN

STEAUA A PIERDUT, 
IN PRIMUL RlNO, DIN CAUZA

PROPRIILOR CARENȚE
interviu telefonic cu antrenorul emerit N. Nedef

Marți noaptea, după termina
rea meciului V.f.L. Gummers- 
bach-Steaua București (încheiat 
cu scorul de 15—8 în favoarea 
handbaliștilor vest-germani). am 
avut o convorbire telefonică, cu 
antrenorul federal NICOLAE NE
DEF, care a însoțit delegația 
campionilor noștri la Dortmund. 
Ora tîrzie la care am primit le
gătura nu ne-a permis relatarea 
ei in numărul nostru de 
miercuri. Iată, în esență, dis
cuția.

— Așadar, fragilul avantaj de 
la București n-a fost suficient 
pentru ca Steaua să urce ulti
ma treaptă în „C.C.E.". Alături 
de Dynamo Berlin, campioana 
R. D. Germane, s-a calificat în * 
finală V.f.L, Gummersbach. Ce 
a determinat înfrîngerea jucă
torilor români ?

— în primul rînd lipsa de for
ță fizică pentru a susține dura 
dispută cu campioana R. F. a 
Germaniei. Apoi, cunoscutele ca
rențe din apărare. Este edifi
cator faptul că Schmidt a în
scris șutind printre apărătorii 
români care-I mascau pe por
tar. înaintarea a fost și ea la 
un nivel necorespunzător. Gruia, 
sever marcat, 
decît de 3 • 
din sistemul 
să-i înlocuiască. 1 
în prima repriză, 
de minute Steaua 
nici un gol !

— Ce ne puteți 
modul cum s-a 
atmosfera de la 
despre arbitraj ?

— Jocul 
mult mai 
Gruia și 
au fost 
dulgentei 
danezi Paul Ovdal și 
dil. N-aș mai vrea să 

de 
un 

handbal

n-a puiuț înscrie 
ori, iar colegii săi 

ofensiv n-au știut 
Un amănunt: 

, timp 
nu a

de 21 
marcat

spune 
jucat,

Westfalenhalle.

despre 
despre

a fost extrem de dur» 
dur decît Ia București, 

ceilalți atacanți români 
brutalizați, grație in- 
ne.permise a

grație 
arbitrilor 

Jack Ro- 
văd nici- 
spectacol 

mijloc de 
ci»

de la i m : 
șl Cristian

au ratat 4 lovituri 
Popescu 2, Gruia 
cite una.

Am încheiat convorbirea cu 
antrenorul emerit Nieolae Ne* 
clef gindindu-ne că federația 
internațională trebuie să facă 
ceva pentru salvarea acestei 
competiții, pentru ca handbalul 
să nu alunece pe panta unor 
durități care să-1 scoată din pre
ferințele iubitorilor sportului. 
Poate că programarea semifina
lelor și a finalei pe terenuri 
neutre sau anularea sistemului 
de calificare prin golaveraj ar 
contribui la aceasta. în mod si
gur însă, supravegherea desfă
șurării întrecerilor de către de
legați ai forului suprem al Hand
balului ar stopa avalanșa de 
durități, i-ar obliga pe arbitri 
să conducă corect.

în final, două informații. Lo
tul folosit de Steaua : Dincă. 
Relu—Oțelea, Gruia, Goran» Gaftl, 
Marinescu, Popescu, Cristian, 
savu, Coasă, Iacob ; echipa 
Steaua revine joi de la Dortmund.

Hristache NAUM

tivitate pentiu 
obiective bine 
fiecare dintre

ÎNLOCDETELECRONlCĂ
Cîteodată, ca azi, 

miercuri, 15 aprilie 1970, 
orele 7,15 — e de prost
gust să fii telecronicar.

Cîteodată — ca azi, 
miercuri, 15 aprilie 1970, 
cînd trei oameni... — e de 
prost gust să fii analitic, 
subtil, inteligent, haizos, și 
așa mai departe. Cîteodată, 
ca azi, înțelegi ce înseam
nă „și așa mai departe". 
Niciodată, în istoria ome
nirii, nu s-a întîmplat așa 
cu oameni aflați atît de 
departe. Rareori ni s-a dat 
prilejul înfricoșător să în
țelegem» — în calitate de oa
meni — ce înseamnă de
parte, oxigen, om.

Cîteodată — ca azi, în 
clipele astea — nu trebuie 
scrise teiecronici.

Cîteodată, trebuie să în
țelegem că ce ne agită pe 
noi, în tribune — e mes
chin.

Cîteodată nu mai contea
ză cu cine ții și cu cine nu

ca aceea de 
scrii,

ții. Ce ți-a plăcut și ce nu 
ți-a plăcut. Cîteodată, o 
absolut necesar să știi că 
persoana ta nu contează 
— și important e doar 
dacă un om, doi oameni, 
trei oameni au sau nu 
oxigen pînă mîine, pînă 
poimîine.

Sînt zile
azi — cînd în loc să 
e fair-play să Iaci și, dacă 
ești credincios, să te rogi, 
iar dacă nu, să te 
necunoscutului.

E ceea ce-mi permit să 
vă rog azi, la ora aceasta 
de dimineață, cînd nu se 
știe nimic precis cu acei 
trei oameni, dacă acel trei 
oameni... îmi permit să Vă 
rog — 
lui, al 
în care 
dieee la 
tăcem, uitînd de Mexic, de 
fotbal, de...

rogi

în numele sportu- 
singurei „meserii" 

înfrîngerea nu 
deznădejde — să

BELPHEGOR

ty Mediocritatea juniorilor, o tristă realitate

odată un astfel 
care nu constituie 
propagandă pentru 
dimpotrivă. Coi 13 ooo de spec
tatori au transformat Westfalen- 
halle înti-un vacarm de ne- 
descris. Din toate acestea nu 
trebuie Insă să se înțeleagă că 
Steaua nu poartă, in principal, 
vina pentru eșecul suferit. Nu 
trebuie uitat faptul că steliștii

DUPĂ PATRU ANI

PEDAGOGIC ORADEA" ARONCĂ MĂNUȘA „TITANILOR" I ■ ■■

Sala de gimnastică —o piesă prețioasă din ansamblul complexului sportiv al studenților orădeni

dențești, înviorarea subcum sînt

A doua1 ediție a campionatu
lui național de baschet al 
juniorilor și școlarilor s-a în
cheiat eu un meci excepțio
nal, eu adevărat demn să 
semneze actul final al unei 
competiții de însemnătatea ce
lei desfășurate ia Cluj. Este 
vorba 
Buc. 
cursul 
blic a 
tacol baschetbalist! c cum rar 
se întîlnește chiar și între 
formațiile de seniori: comba
tivitatea, aplicarea diferitelor 
sisteme de apărare și tactici 
în atac, schimburi de ritm 
și o evoluție a scorului dra
matică — toate acestea au 
fost oferite de tinerii jucă
tori ai celor două echipe, care 
merită felicitări pentru splen
dida propagandă făcută 
chefului.

Din păcate, aceasta a 
una din puținele partide 
s-au ridicat la nivelul pretins 
de un turneu final al diviziei 
școlare și a juniorilor. în 
rest, am asistat, la întîlniri 
anoste, cu cîștigătoare cunos
cute dinainte, sau după nu
mai cîtevâ minute de joc și 
cu învinse resemnate. Din a- 
cest punct de vedere, al e-

de jocul Liceul 35 
— Șc. sp. Pitești, În 
căruia1 numerosul pu- 

putut viziona un spec-

bas-

fost 
care

chilibrului valoric, competiția 
a suferit (mai ales la fete), 
ceea ce ne îndreptățește să 
sugerăm o revizuire a împăr
țirii seriilor astfel ca să se 
evite favorizarea unor echipe 
de valoare mai scăzută.

De altfel, și ceea ce este 
mai important, nu dezechili
brul valoric a deranjat cel 
mai mult, ci lipsa de perspec
tivă. Ne referim la : 1. Al;- 
sența jucătorilor cu talie înal
tă, la nivelul cerințelor inter
naționale (la Cluj nu a evo
luat nici un jucător peste 
2 m și nici o jucătoare peste 
1,85 m; 2. Absența unor ele
mente excepționale, prin care 
să avem speranța suplinirii 
giganților. (Este drept, unii 
jucători cu talie medie sau 
mică au arătat calități, dar nu 
cu totul ieșite din comun).

în aceste condiții mai sînt 
de mirare rezultatele subme- 
d toc re obținute de reprezenta
tivele române de juniori și 
junioare la competițiile inter
naționale? Oare antrenorii e- 
chipelor școlare și de juniori, 
nu pot vedea mai departe de 
propriul interes (a se citi : 
clasarea cît mai bine în com
petițiile interne), nu au învă
țat nimic din ceea ce au vâ-

zut la echipele străine? Me
diocritatea domnește asupra 
competiției supreme a junio
rilor, ca urmare firească a 
selecției făcute fără exigență 
și a unui proces de instruire 
desuet față de ceea ce se pe
trece în baschetul internațio
nal la nivelul juniorilor (re
zultatele de 
„balcaniade" 
argumente).

Concluziile 
șurile de asemenea, 
mai urgent, pentru că și așa 
baschetul nostru a pierdut 
multe trenuri! )

In final, vom consemna a- 
tenția dată de F.R.B., M.I. și 
C.J.E.F.S. Cluj acestor final» 
prin programarea lor în spa
țioasa sală a sporturilor, prin 
delegarea a doi arbitri inter
naționali (Alex. Dănilă și Gh. 
Dutka) și a doi candidați 
ternaționali (V. Kadar și 
Aldea), prin preocuparea 
nerală pentru ca juniorii 
simtă că este vorba de 
mare eveniment pentru ei. Și 
din acest punct de vedere in
tențiile au devenit un fapS 
lăudabil.

la „europene", 
fac inutile alte

se impun, mă-
$i cît

in- 
M. 
ie- 

să 
un

JUNIORI MARI

D. STANCULESCU

se dispute o dată cu

andica.pate de cluburile 
„titan" 
denumite în nomen

clatorul sportiv universitar 
»,U“ Cluj, „Poli" Timișoara, 
Universitatea București sau 
Medicina Tg. Mureș, si de 
cele care cumulează toate 
forțele unui oraș — gen U- 
niversitatea Craiova —, clu
burile sportive de existență 
recentă (în special cele ale 
institutelor pedagogice, au în 
general, o prezență anonimă cu 
foarte rare sclipiri 
le impună atenției

Comportarea lor 
manifestată în mai 
disciplinele sportive 
te și pe parcursul a 
nate întregi, primește 
motivație argumentele le_Sa* 
te de acea salvatoare 
mula : „Sîntem la început de 
drum" deci „n-avem expe
riență, n-avem bază mate
rială n-avem bani etc.“.

Iată. însă, că într-un colț 
de țară (acolo de unde pre; 
siunile asupra București ului 
nu se pot exercita în orice 
moment), un tînăr club spor
tiv s-a hotărît să înfrunte 
marile inconveniente ; lipsa 
tradiției sportive și a bazei 
materiale, reușind ca, numai 
după patru ani de muncă ti
tanică. să iasă la„. bătaie! 
Bătaie care, în limbajul 
sportiv se cheamă întrecere 
sportivă ! întrecere sportivă 
în cadrul căreia CLUBUL 
SPORTIV UNIVERSITAR PE
DAGOGIC ORADEA — căci 
la el se face referirea — a 
și cîștigat întîietatea în cla
samentul celor mai harnici 
și mai gospodari sportivi u- 
niversitari, realizînd o bază 
sportivă de proporții impre
sionante (pentru un timp a- 
tît de scurt), complex ce ur
mează să fie „rotunjit”, adău* 
gîndu-I-se. în următorii doi 
arfi, alte construcții și ame
najări

DOMINIONUL NOSTRU, 
cum le place studenților de 
la Pedagogic Oradea să-și 
numească baza sportivă ai 
cărei stăpîni sînt, se com 
pune, la ora actuală, dintr-un 
teren de fotbal cu pistă de 
400 m. pentru alergări, plus 
uu teren (fotbal) pentru an 
trenament, din platformă — 
cu zgură — pentru jocuri 
sportive (volei, baschet 
handbal) și dintr-o omonimă 
a ei bitumiriizată, din teren 
pentru aruncări — atletism, 
dintr-o sală de gimnastică — 
Pe care o mai numesc (a- 
propiind-o mai fidel de rea
la ej destinație) șj sală de 
educație fizică —, din sală 
de gimnastică modernă, de 
atletism, de forță, de cultu
rism, de mișcare.

„Dominionului" sportiv o- 
rădean i se va mai adăuga,

care să 
publice, 
timidă, 

toate 
aborda- 
campio- 

ca

for-

pînă în 1972, o sală de jocuri, 
bazine de înot acoperit și 
descoperit, vestiare și grup 
sanitar pentru întreaga 
a institutului.

„Cum s-a reușit o 
performanță ? 
pentru noi, 
căutările, secretarul clubului 
sportiv, prof. Vasile Popa. 
Beneficiind de o părintească 
înțelegere a Ministerului în- 
vățămîntului, a C.N.E.F.S.-ului 
și a conducerii superioare a 
institutului nostru și de un 
sprijin larg din partea dife
ritelor organe și instituții lo
cale cărora, pe această cale, 
le mai mulțumim încă o 
dată. Acestor factori îi s-au 
adăugat munca neobosită a 
cadrelor didactice și entu
ziasmul studenților care au 
lucrat eroic dorind să ia cît 
mai urgent în stăpînire „do- 
mionionuT* sportiv. Dorință 
care le-a izbindit, de altfel".

Urmărind., în primul rînd, 
ridicarea și consolidarea ba
zei sportive, studenții si spe
cialiștii clubului sportiv stu
dențesc n-au exclus, însă, 
performanța sportivă, acor- 
<iîndu-i cam tot atîta atenție 
cît și „dominionului", 
dacă rezultatele 
aici nivelul celor 
celălalt domeniu, 
este motivat prin 
tor „sîntem la început 
drum“, ci datorat „unei gre
șeli tactice în care am că
zut". Greșeală care se chea
mă

TENDINȚA SPRE GIGAN
TISM
— cum

bază

atare
— se întreabă 
înțelegîndu-ne

Iar 
n-au atins 
obținute în 
faptul nu 

acel sal va
rie

șl modernă, schi, șah, judo) 
al celor 37 de cluburi univer
sitare, imediat după „titanul" 
Politehnica Timișoara și 
mult înaintea celuilalt „ti
tan" universitar „U“ Cluj, o- 
cupant al poziției... 21.

ACELEAȘI DREPTURI
PENTRU TOȚI 800

Dincolo de realitățile men
ționate, vizita la „Pedagogic 
Oradea" ne-a mai relevat 
una la fel de importantă 
prin semnificațiile sale : aici, 
în această mică citadelă u- 
niversitară •— pe care locui
torii ei si autorii revistei 
„Gaudeamus" o numesc Alma 
Mater Crisinensis — nu exis
tă privilegiați la activitatea 
sportivă. Toți cei 800 de stu- 
denți cît însumează institu
tul în cele cinci facultăți ale 
sale au aceleași drepturi la 
vastul „dominion". Am aflat, 
astfel, că fiecare facultate 
are. de două ori pe săptă- 
mînă, libertatea (și obligația 
în același 
vreme de 
care bază 
orelor de 
scrise în 
sitară), aju.ngîndu-se 
ca fiecare student să realize
ze... involuntar circa patru 
antrenamente pe săptămînă.

Acestei lăudabile măsuri i 
se mai adaugă una, cert, 
singură în țară : aceea de a 
introduce, în căminele stu-

o 
formă evoluată a ei. După 
tablouri orientative, care mo
bilează interiorul fiecărui 
dormitor, tinerii locatari exe
cută, eu haltere, extensoare 
și gantere — ce au fost do
nate tuturor cămlniștilor — 
exerciții specifice 
perioade 
personal, 
perimetru 
cel vast
— aflat în imediata vecină
tate a facultăților — studen
ții Oradiei sînt permanent 
invitați la mișcare, solicitare 
care primește, 
de șută la 
vorabil.

fiecărei 
de antrenament 
Astfel, în micul 
al căminului și în 
al „dominionului"

în proporție 
sută, răspuns fa-

P
★

timid, pe un 
arid. Clubul 

universitar

timp) să populeze, 
circa trei ore, fie- 
sportivă (în ala 
educație fizică în- 
programa univer- 

astfei

ornit 
teren 

sportiv
Pedagogic Oradea a reușit, 
numai după patru ani de 
existență să-și fortifice fiin
ța si să-și creeze o solidă 
bază de lansare atît spre 
înalta performanță cit si spre 
activitatea sportivă de masă 
înțeleasă în sensul ei major.

Fără nume și tradiție, cu 
entuziasmul specific „începu
tului și ambiția celor ce vor 
să 'iasă la lumină, „Pedago
gic Oradea" anunță una din 
marile surprize : o victorie 
asupra titanilor.

Nușa MUȘCELEANU

Dacă numărul piscinelor și 
înotătorilor sînt factori can
titativi de care depinde nive
lul performanțelor, în aceeași 
măsură la progres contribuie 
și alte elemente de ordin 
calitativ. Unul dintre acestea 
este sistemul competițional, 
care reglează de fapt conținu
tul activității de pregătire. 
Formulele competiționale ar 
trebui să respecte necesitățile 
metodice, iar soluțiile păstrate 
din inerție, care frînează 
dezvoltarea, trebuie cît mai 
repede abandonate. De cîțiva 
ani se atrage atenția că 
juniorii mari, la înot (17—18 
ani), sînt un refugiu pentru 
copiii la care s-a greșit pre
gătirea și care ocupă timpul 
de lucru al antrenorilor, aglo- 
merind calendarul competițio- 
nal. Admițînd necesitatea 
unui stadiu de pregătire pen
tru talentele care își încep 
mai tîrziu activitatea, se 
poate acorda credit de la 
caz la caz. Dar copiii cu un 
stagiu normal de pregătire și 
care la 18 ani nu pot aspira 
către podiumul seniorilor, la 
nivelul performanțelor noas
tre. trebuie să încerce altceva.

Performanțele majorității 
înotătorilor din această gru
pă de vîrstă sînt în descreș
tere sau stagnare. Din fieca
re generație, 3—4 sportivi
reușesc să mai păstreze rit
mul. Ar fi normal să fie mai 
multi, dar cum nu 
campionatul de juniori 
o formalitate.

în 1967, la juniorii 
s-au înregistrat 261 de 
ticipări pentru 30 de titluri 
de campioni. Dintre aceștia, 
au rămas în activitate pînă 
în 1970 doar 4 sportivi, dintre 

•care Sterner, Giurasa și Co
vaci erau, la data respectivă, 
în lotul republican de seniori, 
în 1968, pentru 30 de titluri 
au fost 213 participări. Nu
meroase finale s-au disputat

sînt, 
este

mari 
ptr-

cu 2 sau 3 concurenți. In 9 
probe, rezultatele juniorilor 
mici sînt >mâi bune decît ale 
juniorilor Imari, iar la unele 
probe de juniori mari parti
cipă și cîștigă juniorii mici. 
Dintre campionii programați 
eu acest prilej continuă 
activeze doar 3 înotători, 
campionatele din 1969 
desfășurat 29 de finale, 
208 participări. Doar ia cîteva 
probe s-au disputat serii pre
liminare. In rest, finalele au 
avut 6, 5, 4, 3, 2 sau 1 singur 
concurent. întrucît craniul 
este procedeu principal, iată 
situația la fete :

100 liber junioare mari: 
loc. I — 1:08,0; loc. VII — 
1:18.0; junioare mici: loc. I 
— 1:06,9 ; loc. Vil — 1:12,2.

200 liber jr. mari: loc. I — 
2:28,6; loc. VII 2:42,7; jr. mici: 
loc. I — 2:27,6; loc. VII — 
2:38.9.

400 liber jr. mari: loc. I — 
5:18,3; loc. IV — 5:56,0;
ir. mici: loc. I — 5:18,2; loc. 
IV — 5:41,0.

800 liber jr. mari: loc. I — 
10:56.6 ; 10c. IV — 12:24,4 ;
jr. mici: loc. I — 10:54.6 ; loc. 
IV — 11:54,2.

In 1970. Aimer, Miclăuș, 
Movanu, Cosmescu, Cerbdanu 
și Coroiu trebuie să-și pro
pună. în gradarea firească a 
obiectivelor, cîștigarea titlu
lui de campioni de seniori, 
mai ales că toți aceștia sînt 
membri ai lotului republican 
și doresc să participe la cam
pionatele europene.

Despre inutilitatea acestei 
categorii competiționale s-a 
creat o opinie care, în 1969, 
a evoluat pînă la unanimitate, 
în colegiul de antrenori s-a 
votat desființarea ei, dar o 
prudență birocratică, generată 
de teama de idei, amină, 
însă, sine die, aplicarea aces
tei hotărîri. Ar fi logic, deci, 
să avem o singură categorie 
de juniori (al cărui campio-

să 
La 

s-au 
cu

nat să
copiii din grupa A), o singură 
competiție cît mai aerisită 
pentru celelalte categorii de 
copii și un campionat absolut 
al seniorilor. în afară de sim
plificarea competițională, a- 
ceastă soluție ar elibera 
niște antrenori de ocupații 
fără perspectivă și ar degreva 
bugetele secțiilor și federației 
de niște cheltuieli apreciabile 
și inutile.

Sîntem datori să aplicăm 
în permanență cele mai rațio
nale soluții tocmai pentru a 
permite o evoluție tehnică 
normală copiilor și juniorilor 
existenți. Să nu uităm că 
înotul este o disciplină olim
pică principală, iar străduin
ța de 
obligă 
nentă 
melor

a păstra cadența ne 
ia optimizarea perma- 
a mijloacelor și for- 
de pregătire.

Remus DRÂGUȘANU

Gh. Lupu (64.1
100 m spate) și Zeno 

Oprițescu (56,6-
100 m liber) la Cluj

o numește lec
torul univ. Aurel Encuțescu. 
prodecanul Facultății de e- 
dueatie fizică a Institutului 
pedagogic Oradea. „Am pornit 
vijelios, legitimîndu-ne opt 
secții de performanță fapt 
ce a avut 
dispersare 
consecință, 
darea unor echipe și la șu- 
btezirca poziției altora. Fap
tul ne știrbea, pe de o parte, 
autoritatea, pe de alta 
greva serios 
fiind că o 
sau baschet 
circa 70 000 
rea a două
turn. Am recurs atunci la o 
simplificare, oprindu-ne nu
mai la secțiile care dăduseră 
rezultate (atletism, tir, schi, 
gimnastică). Rezultatul aces
tei concentrări ? Cîteva pozi
ții fruntașe în campionatele 
țării și construirea acelei 
baze sportive complexe 
excepțional dotate".

Amintitele poziții fruntașe 
sînt concentrate în acel fa
vorabil loc — șase — pe care 
Pedagogic Oradea îl deține 
în clasamentul general (la 
atletism, gimnastică sportivă

drept urmare o 
a forțelor care, în 
a dus la retrogra-

ne 
bugetul, știut 

echipă de volei 
înghite anual 

Iei, contravaloa- 
tcrenuri cu bi-

si

Primul concurs al sezonului 
în aer liber, „Criteriul primă
verii" (organizat de F.R.T.), care 
s-a desfășurat timp de o săp
tămînă în Capitală, nu a cores
puns așteptărilor, atît din punct 
de vedere valoric, cît 
nizatoric.

Nu vom încerca să 
analiză mai profundă 
prim concurs, dar o 
lucruri trebuie cunoscute, 
primul rînd. faptul că, « 
ian. s-au desfășurat două 
cursuri, pe doua baze sportive 
diferite : ..Criteriul primăverii" 
pentru jucătorii fruntași, seni
ori și senioare, la complexul 
sportiv de la Progresul, și „Cupa 
municipiului București", rezer
vată juniorilor și copiilor, Ia 
Centrul de antrenament nr. 2.

Din • calendarul competițional 
pe anul 1970 cunoșteam că a- 
ceste două întreceri urmau să se 
desfășoare la date diferite : „Cri
teriul primăverii". 30 martie — 
5 aprilie (deci, a început cînd 
trebuia să sP termine), și „Cupa 
municipiului București". la o 
altă dată. Acea., a a făcut ca o 
serie de juniori de perspectiva 
să fie obligați să participe Ia 
ambele competiții și. lucru ne- 
permis, să joace cîte 3 și chiar 
4 meciuri pe zi.. Or, este știut 
că pentru asemenea întreceri- 
maraton, numai medicul își poa
te da avizul !

Dar, să trecem la concret, co
pii talentațj. ca Mariana Simio- 
nescu. Florența Mihai, Virginia 
Ruzici și alții, după ce susțineau 
cîte două partide la Centrul de 
antrenament nr. 2. între orele 
8—13. fugeau la baza din Dr. 
Staicovici, unde erau programați 
la alte întreceri, mult mai grele,

se
și orga-

facem o 
a acestui 
serie de

In
simul- 

i con-

in compania jucătorilor seniori 
și senioare. Aceste jocuri înce
peau la orele 14 șl se terminau 
la 19. Ne întrebăm : etnd mai 
aveau timp acești copii să
odihnească șl să ia masa ? un 
exemplu edificator ni-l oferă 
disputa dintre eleva Virginia Ru
zici (15 ani) și Eleonora Dumi
trescu (Steaua), tenismană cu 
foarte vechi stagii. Prima s-a

fost acela că o serie de jucă
tori au părăsit competiția în pli
nă desfășurări. Doar cîteva e- 
xemple : jucătorul Ludovic Sza
bo (legitimat la Steagul roșu 
Brașov) a părăsit întrecerea 
marți dimineața, după ce în 
prealabil a trecut două tururi ! 
Joi a plecat echipa Mureșul (Tg. 
Mureș — jucători). Echipa In
dustria sîrmei din Cîmpia Turzii

r—j

Unde a fost

In pofida faptului că de-a lun
gul întrecerilor au Ieșit în evi
dență o seamă de lipsuri, iar 
multe din partide au fost de 
un slab nivel (controlînd tabe
lul de concurs am constatat că 
apar numeroase rezultate de 
6—0, 6—1) — am asistat, totuși, 
la partide viu disputate, presă
rate cu faze dinamice pe care 
ni le-au oferit doar un număr 
mie de tenismani ca : Petre 
Mărmureanu, Viorel Marcu. c. 
Popdvici, Sever Mureșan. Toma 
OvicS. Iosif Kerckeș, Judith Di- 

Kun, Felicia Ku- 
Takacs, Mariana

spiritul organizatoric ?
prezentat la joc după ce a mal 

a 
a 
a

al 
prea 

mare a Început să-și spună cu- 
vîntul : încet-încet puterile au 
părăsit-o și micuța tenismană a 
cedat cu 4—6, 2—6 ultimele două 
seturi. Un joc care. în condiții 
normale, ar fi putut să-i re
vină. Ne întrebăm cui a folosit 
acest supraefort 
cest rezultat ? 
datoria să ne 
puns.

Un alt lucru

susținut două partide. Jocul 
început de netă superioritate 
prea tinerei jucătoare, care 
cîștigat primul set cu 6—4 
conducea cu 3—1 în cel de 
doilea. Dar, efortul mult

(4 jucători) a părăsit Capitala 
vineri, iar colegii lor din Arad 
(7 jucători) i-au urmat Sîm- 
bătă. Cel care au rezistat mai 
mult au fost jucătorii din Ti
mișoara care au plecat dumini
că dimineața (întrecerile au 
ceput luni. 6 aprilie, și s-au

12 aprilie.

în- 
în* 
o-

și. în final, a- 
Antrenorii au 

dea acest răs-

de neînțeles a

cheiat duminică 
rele 14).

Așa s-ă ajuns 
totul ieșită din 
cele 250 de partide disputate 
(simplu eliminatorii, dublu mixt, 
dublu bărbați, dublu. fete cit și 
In cadrul grupelor), peste 40 s-au 
adjudecat prin forfait 1

în situația, 
comun, că

cu 
din

bar, Agneta 
cur, Elena 
Ciogoleă.

Sperăm că. 
abia a început, vom avea 
sibilitatea s'fi asistăm la 
cursuri mai bine organizate, 
în același timp, așteptăm 
partea Jucătorilor o preocupare 
mai mare nent.ru pregătirea lor. 
im spirit de disciplină ireproșa
bil.

CLUJ 15 (prin 
telefon), 
zinul de „ 
localitate au 
■ceput întrecerile 
concursului repu
blican de primă

vară rezervate Juniorilor și co
piilor (categ. A). Primele două 
reuniuni au fost marcate de 
cîteva cifre meritorii realizate 
de Zeno Oprițescu (56,6 la 109 
m liber, nou record de juni
ori) și Gh. Lupu 6,4,1 la iqo m 
spate în ștafetă (nou record 
de juniori).

Rezultate tehnice — JUNI
ORI : 100 m liber (m) : 1. Z. 
OPRIȚESCU (CSM Cluj) 59,2 
(56,6 în serii), H. Potocnik 
(Șc. Sp. Timiș.) 60,9, Al. Gher- 
ban (Șc. Sp. Rcș.) 61,1 ; 100 m 
liber (f) : L. RADU (Din.) 
«8,1, G. Sovago (CSM Cluj) 
68,5, 3. A. Anton (Din) 70,8 ; 
100 m bras (m) : A. MILITA
RII (Din.) 1:18,2, A. Țimpu /fCOV ,, (Ț£apițj)

bras (f) ; A. 
(Din.) 1:24.8, 
sp. Tg. Mu
rn mixt (m) : 

:24.9 (r.p.). L.

în ba-
50 m din 

în-

în sezonul 
, vom 
asistăm

care 
po- 

mn- 
Dar, 
din

RU (Din.) i " 
(CSȘ) 1:18,8, V. 
1:22,1 ; 100 m 
GEORGESCU 
II. Țdrbk (Șc. 
reș) 1:30,5 : 200 
OPRIȚESCU 2:1....
Copcealău (Din.) 2:26.7, E. Ma- 
nolescu .(Șc. Sp. 2) 2:32,8 '<id 
m mixt (f) : L. RADU 2:35.5 ; 
4X100 m mixt (m) : DINAMO 

m4:51,7 ; 4X100 .
DINAMO 5:20,8:

COPII — 1- 
ADRIAN DAN 
«4,1, E.

mixt (0 :

★

în ceea ce privește „Cupa 
municipiului București", compe
tiție organizată de Școala spor- 
" “ * " ca îm-

s-a ri- 
întreceri 
numărul

ti vă nr. 2. consemnăm 
bucurator fantul cft ea 
dicat la valoarea unei 
republicane, atît prin 
mare de participant cît șî prin 
calitatea jocului practicat de 
juniori și copii*

întrecerile au fost dominate 
de tinerii dinamoviști. care au 
cîștigat 6 probe din cele 9 ale 
concursului.

— 100 m liber (m) : 
DAN (Met. Turda) 

. . Hanerth (Șc. Sp. si
biu) 66,1 ; 10(1 m liber (L) : A 
GROZA (Din.) 67,2 (r.p.) L 
Dan (Din.) 67.8 : 100 m bras 
(m) : G. POFOV1CI (Din) 
1:18,9 (r.p.). Al. Petrescu (Șc. 
Sp. 2) 1:22.0 ; 100 m bras (f) : 
R. PETRUICA (Șc. Sp. Reș.) 
1:24,1, D. Litaveț (Șc. Sp. Reș.) 
1:29X). L. Mancu (CSS) 1:30,7 ; 
200 m mixt (m) : D. WETTER- 
NECK (Șc. Sp. Reș) 2:32.3, 
T. Nieolae (Din) 2:33,8; 200 m

■ : A. GROZA 2:46,4,

Theo MACARSCHI

rhixt (f) : _____  __
D. Hluzin (Șc. Sp. Rcș.) 2:31,3’ 
L. Dan 2:51,15 ; 4X100 m mixt 
(m) : Șc. SP. REȘIȚA 5:08,0 ; 
4 <100 m mixt (f) : ȘC. SP. 
REȘIȚA 5:15,2.

P. RADVANI—coresp.

nent.ru


3 diviziei B
RAPID UNIVERSITATEA CRAIOVA

a 1X1-3

Poiana
A. GRIGORESCUCE A FOST ÎN TUR?

Arbitrii jocurilor 
etapei

JOCUL FRUMOS A ÎNVINS!
UNIVERSrrATEA CRAIOVA ~ CRIȘUV ORADEA 2—« <0—«>
CRAIOVA, 15 (prirt telefon, de te trimisul nostru). Stadion Cen

tral ; timp ploios ; teren alunecos (pe alocuri cu apă) : spectatori — 
aproximativ 8 000. Au marcat : Neagu (min. 55) șl Oblemenco (mln. 
79 — din 11 m).

UNIVERSITATEA : Oprea 8 — 
velea 8, Strimbeanu 0, Ivan a. MartinovJci « (mln. 4« 
Neagu 8, Oblemenco 8, Bălan 7.

CRTȘUL ; Catona 8 — Sărac 7. Bule 6, E. Naghi 5, Fopovlci 6, 
Dărăban 3. Ceaușu 7, Suciu 6 (min. 70 — Casai), N. Alexandru 7, 
Kun n 7. Coclș 6 (min. 53 — Arnoțchi).

A arbitrat losH Rittor ajutat la linie de L. Ferenczi
și I. Sana (toți din Timișoara).

„Trofeul Petscliowschl" (pentru public) : 8.
La tineret-rezerve : Universitatea — Crișul 2—0 (0—0).

Niculescu 7. Minei 8, Bitten 8. 
‘ —.............* N'.ță «),

iș 6 (mln. 53 — Arnoțchi).
Iosif Hitter 4r-+"fr+< ajutat la linie <5e b. Ferenczi

JdcuJ disputat în etapa a VII-a a 
campionatului s-a desfășurat la Tg. Jiu, 
terenul din Craiova fiind suspendat...
• Scorul întîlnirii : 1—0 pentru „U"

Craiova, prin golul înscris de Dașcu, în 
min. 11 al primei reprize.

0 După acest joc, „U“ Craiova a trecut 
în fruntea clasamentului cu 
în timp ce Rapid se afla pe 
6 diferență de 2 puncte, dar 
mai puțin.
• Jucătorii ambelor echipe 

note între 4 și 8.
• „U" Craiova a folosit 12 jucători, din 

care doar 11 au fost notați, însumînd un 
total de 73 de puncte (media pe jucător 
— 6,66).

a făcut două schimbări în
■ cei 12 jucători notați au 

puncte (media pe jucător

10 puncte, 
locul 5, la 
cu un joc

au primit

« Rapidul i 
formație, iar 
totalizat 77 de 
— 6,41).

Cele mai
Marti novici (.,U“ Craiova) și Năsturescu 
(Rapid).

® Arbitrul Zaharia Drăghici (Constan
ta), care a condus această partidă, a pri
mit patru Stele.
• Evoluția pe teren a ambelor echipe 

f. tost modestă.
• Cronicarul nostru și-a intitulat re

latarea acestui joc : „DERBY-UL — de 
valoarea unui meci oarecare". Să sperăm 
că duminică vom asista la un derby veri
tabil I

mici note le-au primit

înaintea meciului de juniori România—II.R.S.S Din divizia G

Cursa spre Scoția continuă ze a-
divizia

apte 
nivel

între

Mergînd pe urmele primei 
reprezentative a țării, națio
nala noastră „under 18 years" 
urcă, treaptă după treaptă, 
spre calificarea la o presti
gioasă competiție internațio
nală. în speță turneul U.E.F.A.

Convinși de faptul că pri
ma rațiune a sectorului de 
juniori este PRODUCȚIA de 
fotbaliști autentici, formați, 
destinăm, totuși, aceste rin- 
duri aspectului competitiv i- 
rriediât, secundar în raport 
cu- «copul major care stă la 
baza muncii cu juniorii, dar 
nu lipsit de importanță în 
bpera de modelare a unor 
vlăstare pe care ni le dorim 
cit mai talentate, mai 
să crească la un înalt 
internațional.

E adevărat. însă, că
dorință și realitate este uneori 
O distanță pe care pregătirile 
rele mai științifice nu reușesc 
s-o anuleze, pentru un motiv 
absolut, independent de voin
ța noastră: absența subiecți
lor de valoare, de perspectivă. 
Oricît și oricum s-ar lucra cu 
tineri nedotați. rezultatele nu 
vor reuși să salte cu mult 
peste ștacheta mediocrității.

La Ora actuală, din fericire, 
promoția de juniori aleasă să 
ne reprezinte țara în compe
tiții internaționale corespun
zătoare vîrstei este, se pare, 
dăruită eu prețioase haruri. 
Tineri ca Helvei, Sandu Ga
briel sau Ghergheli promit 
azi mai mult decît promiteau, 
la aceeași vîrstă, Dinu, Du- 
mitrache sau Anca. Cum a- 
ceștia din urmă au fost la 
vtrsta junioratului mici „ste
le". comparația spune destul 
de mult. 1-ș.m văzut la joc și 
pe Dobrâu, pe Deheleanu, Sa
me?, Vlad. Grigorie, Năstase, 
ca să nu mai vorbim de ju
niorii care activează în divi
zia A, Sătmăreanu, Hajnal 
sau Vișan. Toți au însemnul 
evident al talentului.

Antrenorul Gh. Ola ne asi
gura că actualii juniori de 
lot vor ajunge cel puțin buni 
fotbaliști de divizia A, și-l 
credem, nu numai pentru 
„precedentul11 de necontestat 
p® care-1 oferă echipa Româ
niei care va juca în curînd 
în turneul final al C.M. din 
Mexic (alcătuită, în proporție 
de 80 la sută, din jucători 
trecuți prin școala lotului de 
juniori), ci și pentru că i-am 
văzut, în repetate rînduri, pe 
acești băieți evoluînd în par- 
tide-test. In cadrul „Turneu
lui speranțelor olimpice11, des
fășurat în R.P.D. Coreeană, 
sau în meciul Polonia — Ro

Incepînd de duminică 
prilie toate jocurile din 
C se vor desfășura dupfi-amlază, 
cu începere de la ora 17.

★
Rezultatul meciului Progresul 

Corabia — Comerțul Alexandria 
(seria a IV-a) din etapa a XX-a 
este 0—3 (0—2) și nu 2—0 cum 
a apărut în Ziarul nostru de 
marți, dimr-o greșeală de recep- 
tionăre telefonică, 
cete două formații 
toarete locuri : 4. 
12 4 4 30—13 28), 
(30 8 7 10 17—44

In clasament 
ocupă urmă- 
Comerțnl <20 
15. Progresul 
13).

SERIA I
Gloria. Bîrl&d

Ctmpina :.
(București)

Sportul studențesc — Me- 
trorn Brașov: Z. DRĂGHICI 
(Constanța)

Portul Constanța —- Oțelul 
Galați : I. HRISAFI (Bucu
rești)

Progresul Brăila — Dună
rea Giurgiu : M. MAR1NCIU 
(Ploiești)

Chimia Suceava — Progre
sul București : V. LUPU (Ro
man)

Politehnica Galați — Știin
ța Bacău : EM. MARTIN 
(București)

Flacăra Moroni — Metalul 
Tirgoviște : A. BENTU (Bucu
rești)

Ceahlăul P. Neamț — Me
talul București : P. BRATA- 
NESCU (Suceava)

SERIA A II-A
Minerul Baia Mare — Elee- 

troputere Craiova : I. BAR
BU (Aiud)

Metalurgistul Cugir —■ Chi
mia Rm. Vîlcea : Z. SZESEY 
(Tg. Mureș)

Politehnica Timișoara — 
Vagonul Arad ■ C. POP (Hu
nedoara)

C.F.R. Arad — Metalul Tr. 
Severin : 
(Turda)

Metalul
Olimpia
TEANU (Reșița)

Minerul Anina — Gaz me
tan Mediaș : A. CRIȘAN 
(Arad)

C.S.M. Reșița — C.F.R. 
Timișoara : GH. MICU (Tg. 
Jiu)

Olimpia Satu Mare — 
C.S.M. Sibiu : A. POP (Cluj)

S. MUREȘAN

Hunedoara —
Oradea-: D. MUN-

2 ȘUTURI - 3 
PUNCTE

atenția 
de

publi- 
fotbal din

Ia capitolul 
preocupă, 

și pe jo

mânia, de la Varșovia, 
din preliminariile turneului 
U.E.F.A., ca să dăm numai 
două exemple, distanțate în 
timp, actuala promoție de ju
niori a etalat virtuți sublinia
te de numeroși specialiști, 
care, cu aceste ocazii, i-au fe
ricit pe antrenorii români 
pentru valoarea „materialului 
viu" cu care au prilejul să 
lucreze.

Mai repede și mai pregnant 
decît promoțiile anterioare, 
actuala reprezentativă de ju
niori și-a afirmat personalita
tea și în jocuri susținute pes
te hotare, terminînd. neînvin
să (fapt destul de rar in 
fotbalul nostru) partidele o- 
ficiale susținute în deplasare 
în fața unor adversari valo
roși. Coroborind Simptomeie 
favorabile pe care le-a pre
zentat pînă acum reprezenta
tiva de juniori, vom ajunge 
la concluzia că ea merită cu 
prisosință grija federației de 
specialitate și 
cului iubitor 
țara noastră.

Ajungînd și
performanță, care 
la nivelul vîrstei, 
niorii români, vom spune că 
tinerii noștri fotbaliști au o- 
cazia duminică să forțeze o 
ușă care a rămas închisă în 
fața a destule generații îna
intașe: cea a tradiționalului 
turneu U.E.F.A., e.ire 
voacă, anual, cele mai 
ternice echipe de 
niori de pe continent. Obți- 
nînd un punct sau două în 
meciul cu puternica forma
ție a Uniunii Sovietice (alcă
tuită, în majoritate, din ju
cători de divizia: A), echipa 
română își va continua cursa 
spre Scoția, țara reședință a 
viitorului turneu U.E.F.A. 
Partida, care se anunță ex
trem de dificilă, poate fi 
cîștigată de băieții noștri cu 
condiția evoluției la nivelul 
lor obișnuit de joc și mărtu
risim că victoria' lor ne-ar 
bucura, ea fiind un premiu 
pehtru munca lor și a antre
norilor lor.

Este adevărat că orice par
tidă și, mai ales una interna
țională, se prezintă cu un 
cortegiu de imponderabile, 
dar nu este mai puțin adevă
rat că prima șansă este a 
jucătorilor noștri — egal1 
cu adversarii lor în meciul 
de la Gori —, care au o oca
zie în plus să-și sporească 
creditul moral de care bene
ficiază.

Noi le urăm succes !

con- 
pu- 
Ju-

M. POPESCU

vede. craio- 
pe fapte

După cum se 
venii sint ousi 
mari 1

Și în aceâstă 
tantă ei au terminat victo
rioși, la capătul unui joc 
care a plăcut. Fără a scădea 
cu nimic din meritele învin
gătorilor, trebuie — totuși 
— să arătăm că victoria lor 
a fost oarecum facilitată 
chiar de adversar. în ce a 
constat, aceasta ? Orădenii, 
ca majoritatea echipelor ce 
evoluează in deplasare, au 
pus accentul pe defensivă, 
au încercat tn permanență 
să temporizeze jocul. în plus, 
o parte dintre ei. au fost cam 
nervoși, fapt ce a du» la eli
minarea lui ........

Trecuseră 
nute de la 
si orăidenii 
ocazie. De la centrul terenu
lui, N. Alexandru a trimis

partidă res-

Dărăban.
doar cinci rru- 

început-ul jocului 
au ratat o. mare

balonul spre careul advers, 
Kun II a sprintat, l-a depă
șit pe Oprea, a șutat, dar 
Velea, de pe linia porții, a 
respins în corner. După alte 
4 minute — nanică 
Crișului. Balonul, 
puternic de Velea. 
din bară în teren, 
de jucători și l-a 
însă pînă la urmă apărătorii 
Grisului au rezolvat situația 
critică. Craiovenii ambalează 
motoarele, construiesc mults 
acțiuni ofensive, dar nu reu
șesc sa finalizeze. A venit, 
apoi, minutul 32, cînd Cri- 
șul a rămas în 10 jucători. 
In timp ce se aștepta execu
tarea unei lovituri de colț. 
Dărăban îl faultează pe O- 
blemenco si arbitrul, pe fază, 
îl elimină pe mijlocașul oră-, 
dean. Cu 3 minute înainte 
de pauză, Mincă, a fost ne
voit să apeleze la un proce-

in. careul 
expediat 

a revenit 
un grxip 
disputat

deu rughystic pentru al 
oprj pe Kun II din incursiu
nea spre ooarta. lui Oprea.

La reluare, craiovenii in
tră deciși să înscrie. Ei se 
mențin în ofensivă minute 
în sir, obțin o suită de cer
nere, dar apărarea oaspeților 
a cedat de-abia în min. 65. 
După ce Niță si Oblemenco 
au încercat fără succes ținta, 
alț colea de-al lor, Neagu. 
l-a obligat pe Catena 
scoată pentru prima 
balonul din poartă. Apoi, o- 
rădenii se apropie mai des 
de poarta Universității, dar 
încercările solitare ale lui 
Arnoțchi si Kun IL sint o- 
prite cu siguranță de apără
torii localnici. în minutul 79, 
Bule. încercînd să-l „stopeze" 
pe Niță din acțiune, îl îm
pinge în careu și arbitrul a- 
cordă 11 m. Oblemenco a 
transformat penalty-ul și, 
deci : 2—0. în minutul ur
mător, orădenii au rămas în 
9 jucători, prin autoacciden- 
tareâ Iui N. Alexandru.

în ultimul minut oaspeții 
au trecut din nou prin emo
ții cînd balonul expediat de 
Bălan a lovit bara 1

Pompiiiu VINTILA

să 
oară.

INDUSTRIA SlRMEI C. TURZII
CLUJ 0-2 (0-0)

Observator polonez la partida 
România — U. R. S. S. (juniori)

După cum se știe, echipa 
României mai are de susținut 
două meciuri în cadrul pre
liminariilor turneului U.E.F.A. 
cu reprezentativele U.R.S.S. 
și Poloniei. Federația polo
neză de fotbal a anunțat că 
va trimite un observator, la 
jocul România — U.R.S.S., 
care va avea loc duminică, 
pe stadionul „23 August'1. De 
asemenea, la această întîl- 
nire va mai asista și un ob
servator din R.D.G., a cărei 
echipă va întilni tn cadrul

turneului final din Scoția 
câștigătoarea acestei 
preliminare.

pe 
grupe

După un joc de un slab 
nivel tehnic, studenții au 
reușit să se impună în ulti
mele 20 de minute, grație 
a două goluri înscrise 
de Mustățea în min. 70 (din 
81 m) și 88.

I. ȚONEA-coresp.

BAIONU^rotvnd
A TEMPORIZA

Desigur, autonomia financiară 
ca viitoare condiție de existen
ță a fotbalului nostru este o 
măsură binevenită tn general șl 
așteptată cu mult interes la clu
bul constănțean Farul. In orașul 

condiții deosebit 
trecerea 
în faza

nostru există 
de favorabile pentru 
echipei divizionare A 
unor noi structuri organizatoric» 
și financiare. Pe litoral se poate 
juca fotbal 9 luni pe an. se 
pot organiza un mare număr 
de meciuri, iar pe timpul se
zonului de vară rețeta încasări
lor va fi întotdeauna ridicată 
de către masa turiștilor. Dar, 
ca toate aceste premise să de
vină operante este nevoie de 
o echipă capabilă, robustă, în 
stare să trezească Interes, să 
atragă. Este necesar să existe 
un lot lărgit de jucători, care 
să fie rulat în întregime, sînt 
necesare cîteva individualități de 
marcă tn stare să ofere echipei 
calități spectaculare. Sîntem de 
părere că toate aceste exigențe 
ar putea fi satisfăcute numai în 
condițiile unei politici înțelep
te, desfășurate de conducătorii 
si antrenorii clubului în colabo
rare cu forurile sportive locale. 
Nu e o utopie să credem că în 
Constanța s-ar putea 
treptat o achipă fără 
fie jucători.

Pentru argumentare vom subli
nia că în prezent clubul Farul 
participă cu echipe la s cam
pionate republicane, dar nu dis
pune de nici o bază sportiva. 
Tn această situație • • • - 
e obligat să 
drastice. Numai pentru 
rea stadionului ... ,__
prietatea întreprinderii de gos
podărie comunală, au fost plă
tite în anul 1949, 908 ooo lei drept 
chirie și cotă-parte la jocuri. 
Cu toate acestea, stadionul din 
Constanța are un gazon extrem 
de deteriorat, gradenele tribu
nelor sînt într-o stare din ce

. clubul Farul 
plătească chirii 

utiliza- 
Maiu. pro,.i

alcătui 
import ■ 

In județul nostru 
există numeroașe echipe de co
pii șj juniori, numeroase for
mații. în campionatele orășenești 
și in cel județean. 5 echipe in 
divizia C ți o eeliipă In divizia 
n. Din această piramidă s-ar 
putea ridica elemente extrem 
de dotate, dar din păcate de 
foarte multă vreme diriguitorii 
fotbalului constănțean au prefe
rat să se uite in erâdin’le veci
nilor și să aducă, de regulă, fot
baliști cu nume cinava, dar mo
leșiți și uzați. Să sperăm 
această mentalitate va înceta 
opereze o dată cu instalarea 
conducerea clubului Farul 
profesorilor Eugen Mocanu 
Vasile Păcuraru.

O alta mare problemă care 
Impune, a fi dezbătută în cores
pondență cu datele proprii e- 
chipei Farul, acum, la începutul 
etapei de autonomie, este cea a 
bazelor sportive. Realitatea ac
tuală este nefavorabilă, relațiile 
prezenta și chiriile care se plă
tesc secătuiesc resursele obți
nute de la manifestările sportive 
șt de la membrii susținători.

că 
SA 
ta 
a
St

se

Ciudată egalitate 
exprimă drama în 
doi timpi a echipei 
Steagul roșu. Timpul 
I : meciul 
roșu—Rapid, un sin
gur șut la poartă al 
giuleștenilor 
Ncagu) în 
minute și 
luat, cete două punc
te puse în joc I Tim
pul II : partida Stea
gul roșu—Universi
tatea Cluj, un singur 
șut pe poartă al clu
jenilor (autor Oprea, 
clin penalty !) in 90 
de minute și ,.U“ a 
obținut jumătatea 
mizei, un punct.

Cu o asemenea (șt 
pe viitor) matemati
că 
ta echipei brașovene 
ar 
sperăm însă că ele
vii lui Valentin Stă- 
nescu vor avea 
zia să „socotească" și 
altfel.

UN 
CARE A 
ENORM

De fapt, 
nalty care 
pere pe cel pedepsit ? 
Poate că. totuși, mai

Steagul

(autor
90 de 

Rapid a

fotbalistică, soar-
deveni tristă. Să

Pca-

PBNaLTY 
SUPĂRAT
există pe- 
să nu su-

Tractorul Brașov

există, atunci cînd in
fracțiunea este... mo
numentală. intr-0 
fază (să zicem) imi
nentă de gol. cînd. 
de pildă, un atacant, 
este secerat la 3 m 
de poar.tă, in clipa 
cînd e gata să mar
cheze. $i atunci auto-

ce penaltyul dictat 
(just) de către arbi
trul Isăcescu (mina 
lui Olteanu 
mingea) 
consternare 
bune.
tim 
nelegitim pe arbitru.

oprise 
produs 

în trl- 
supărate legi- 

pe...

a

destin st
făcut

infracțiunii 
coechipierii lui 
ceptă evidența. E a- 
devărat, insă, că 99 
Ia sută din loviturile 
de la 11 m sint con
testate vehement de 
către autorii lor. Așa 
a fost și penaltyul de 
duminica trecută, de 
la Brașov, urmare a 
unei infracțiuni să- 
vîrșite intr-o fază 
anodină, la marginea 
careului de 16 m. 
șut.ul-centrare al lui 
Coman neprezsntînd 
nici urmă de pericol 
de gol. Iată pentru

toria. Să nu fie nici 
un pericol Ia poartă 
și să te trezești, din 
senin, cu un penalty 
este. într-adevăr, un 
eveniment greu di
gerabil. Dar se mai 
îniîmplă, din cinci in 
cînd...

CÎTEVA RINDURI 
DESPRE COLEGIUL 
CENTRAL DE AR
BITRI

Se înmulțesc. in 
progresie geometrica, 
plingerile arbitrilor 
la adresa onor for 
central al cavalerilor

fluierului. Un sim
ptom îngrijorător. Ve
chiul motiv al favo
ritismului si al per- 
secutiilor a redevenit, 
șlagărul la modă. 
N-am trecut la ve
rificări. dar cunoaș
tem Si noi proverbul 
cu fumul...

PROMIT SA FIU 
CUMINTE!

întilnire. marți di
mineață, rapidis- 
tul. Dumitru. Luin- 
du-ne înainte cu 
vorba,, internaționa

lul giuleștean a in
trat direct intr-<> ve
che temă :

— Sint euniiote t 
Nimeni nu ma.l are 
nimic cu mim- «aut 
șă-i mulțumesc pe 

toti — pe antrenori, 
pe spectatori, pe zia
riști... Sint și am să 
rămin cuminte !

O probă... indirec
tă în favoarea, spu
selor lui Dumitru. în 
aceeași zi. talentatul 
și simpaticul rapidist 
s-a căsătorit cu dom
nișoara Claudia Pan- 
delescu. una din ste
lele gimnasticii ro
mânești.

Noului cuplu mult 
noroc și fericire !

M.

TEMPORIZARE

Arbitrul V. Pădureanu elogiat

Steagul roșu Brașov

BRAȘOV, 15 (prin telefon). 
Jocul amical dintre cele 
două echipe brașovene Stea
gul roșu și Tractorul s-a în
cheiat cu victoria surprinză
toare a divizionarei C. Au
torii celor trei goluri au fost: 
Humelnicu (min. 29) și Petruț 
(min. 64) pentru Tractorul și 
Ivănccscu (min. 37 — din 
11 m) pentru Steagul roșu.

C. GRUJA-coresp. principal

de S KW uev lei (în medie 50 00(1 
pentru un meci, cu realizări ex
treme 30 000, cea mai slabă re
țetă, și 210 000 — cea mai ridi
cată. obținută cu ocazia jocului 
Sao Paulo-Brazilia).

Alăturarea acestor cifre 
îndreptățesc să afirmăm. în 
ternativa că Farul ar avea 
viitor o bază sportivă proprie 
(un stadion — o sală) ar fi în 

balanța 
credem

n8 
al- 
în

stare să-și echilibreze 
financiară. Mai mult, . . ..
că niște baze sportive devenite 
proprietatea unui club s-ar bucu
ra de mal multă atenție din 
partea administratorilor, ar o-

Fotbalul in etapa autonomiei financiare

Clubul Farul are o deosebită
vocație pentru autonomie W BB

peste hotare
Sîmbăta trecută, în micul o- 

rășel Băkăscsaba. în fața a soo» 
de spectatori, s-a desfășurat în- 
tîlnirea amicală de fotbal din
tre reprezentativele de tineret 
ale UNGARIEI șl IUGOSLAVIEI. 
Oaspeții au cîștlgat cu 2—0.

tn ciuda înfrîngeril, 
reprezentanții federației 
re și presa locală, au 
arbitrajul bun prestat 
TOR PĂDUREANU. 
dictat chiar șl o lovitură de la 
11 m împotriva gazdelor, pe care 
iugoslavii au ratat-o.

Ziarul „Bekes Megyel Ntpuj-

localnicii, 
maghia- 
remarc.at. 
de V1C- 

Acesta a

sag" remarcă tn cronica sa '.„Tri
oul de arbitri (n.n. la Unle. au 
funcțiânat dbț localnici), condus 
dă V. Pădureanu, a prestat un 
arbitraj excelent".

Iată o apreciere care îi face 
onoare celui în cauză, dat șl 
celorlalți cavaleri ai fluierului 
din țara noastră.

Vom consemna întotdeauna cu 
plăcere arbitrajele bune prestate 
peste hotare de cavalerii fluie
rului de la noi. (AL. C.)

lata un verb pe care jucă
torii echipei naționale îl con
jugă foarte bine — și la tim
pul potrivit tn ultima 
vreme !

Echipa noastră a „tempori
zat" pe Wembley la scorul de 
1—leu campionii mondiali, a 
temporizat la 
într-un meci decisiv , 
tru calificare, la scorul 
1—0 pentru noi : recent, 
temporizat în R.F.G. — 
1—0 pentru noi și apoi Ia 
1—1 spre final — spre a ob
ține pe teren 6trăiti' egalita
tea eu vicecampionii lumii.

Există deci o tactică a tem
porizării., asupra căreia ar 
trebui să ne oprim puțin, 
căci mînuită deliberat și lu
cid ea devine o armă de preț.

Un pasionat al lecturilor da 
istoria veche ar spune că tot. 
nrintr-o astfel do tactică, e- 
xasperantă pentru adversar. 
1-â învins F„Li__ 
Cunctator (întinzi storul) 
invincibilul Hannibal... și n-aș 
găsi paralela riscată, respec- 
ttnd bineînțeles proporțiile.

A întîrzia, a ști să frînezi, 
să f.mîni și să înlături un pe
ricol, dar cu mijloace loiale 
care să te mențină în luptă 
și să smulgă aplauzele zeci
lor de mii de privitori, nu-i 
tocmai un lucru de neglijat I

Dacă un joc izbucnește cu 
vehemență, declanșat de e- 
chipa adversă dezlănțuită, a- 
tunci rezultatul depinde foar
te adesea de modul Cum știm 
să punem stavilă acestui iu
reș măturător.

în asemenea situație, o echi
pă de sportivi adevărați nu va. 
recurge la recuzita perimată 
a procedeelor „tragerii de 
timp11, nu va arunca mingea 
în out sau în tribune, nu va 
fac® anti-joc. De altfel, regu
lamentul permite arbitrului 
să sancționeze, cel puțin prin 
prelungirea corespunzătoare N

Lausătme, 
pen- 

I de 
a 
la

Fabius Maximus
pe

CUPON OE CONCURS

in ce mai precară, instalațiile 
sanitare nu satisfac ca număr, 
aspect ?i stare igienică, o masă 
a presei, practic, nu există ele. 
Cum s-ar zice, se plătește o că
ruță de bani și nici măcar niște 
condiții de minim confort nu 
oferă această frumoasă bază 
sportivă, cînd e văzută din e- 
licopter. dar cu semne de ne
glijență și. de lipsă de spirit 
gospodăresc cînd e traversata dj> 
la uh cap la altul și văzută a- 
praftpe.

Dacă vom mai aminti și cele 
230 000 lei plătiți anul trecut de 
clubul constănțean pentru utili
zarea Sălii Sporturilor, cu Oca
zia antrenamentelor și competi
țiilor de volei, baschet și box. 
vom căpăta o imagine aproxi
mativ exactă despre povara chi
riilor greu de suportat pentru 
un viitor buget, conceput să e- 
chilibreze cheltuielile cu venitu
rile proprii.

La toate partidele de fotbal, 
organizate anul trecut do Fa
rul* s-a obținut suma globală

1OCRMHC» .WWMIWMW—1'1'8»

feri sportivilor și spectatorilor 
un grad de confort sporit. Un 
spirit gospodăresc ferm ar re
aliza treptat în incinta unui sta
dion ca cel din Constanta tere
nuri de tenis, volei, baschet, o 
piscină etc., care ar putea fi 
puse șj la dispoziția membri
lor susținători, așa cum se pro
cedează, de altfel, la toate ma
rile cluburi străine.

In altă ordine de idei, clubul 
Farul nu contează în prezent 
decit pe infima cifră de 309 
membri susținători. Oare numai 
atîția oameni din orașul Con
stanța și din împrejurimi iubesc 
această echipă 7 Oare numai a- 
tlția oameni doresc să o ajute, 
să o vadă puternică 7 Sîntem 
convinși că nu. Dar pentru a 
stringe în jurul clubului de pe 
litoral pe toți cei ce se simt 
legați sufletește de destinul său 
sînt necesare eforturi, acțiuni 
inteligente și perseverente, pen
tru realizarea unor fuziuni a- 
fective largi între echipa Farul 
șl publicul local.

Se știa că în timpul verii, clu
bul Farul are marele atu de a 
putea organiza în plin sezon 
turistic turnee de fotbal eu par
ticiparea unor echipe de peste 
hotare. Astfel de acțiuni cu mari 
șanse de a deveni tradiționale 
și cunoscute în numeroase țări 
pot deveni (nici n-ar trebui 
concepute altfel, avind în ve
dere marele număr de turiști 
români și străini dornici să a- 
siste in timpul vacanței la me
ciuri de fotbal Interesante) surse 
de venituri substanțiale. Cu o 
condiție insă, pe care o vom 
exprima după ce vom arăta că 
in mod paradoxal anul trecut 
clubul Farul a înregistrat un 
pasiv de 490 000 Iei, după tota
lul turneelor organizate în tim
pul verii. Faptul acesta bizar 
se datorește invitării unor e- 
chipe do valoare slabă (Racing 
Club Liban, Wupertal, F.C. Gr6- 
ningen — ambele din R.F. a 
Germaniei etc.) sau chiar a u- 
nor formații renumite (Slovan 
Bratislava, de pildă, venită. însă, 
să-și petreacă concediul pe li- 
toral eu un lot de 41 de per- w 
soane). dar ieșite din formă și 
dezinteresate. Această lipsă de 
orientare a sancționat sever bu
getul clubului. Spectatorii deve
nit! tot mai exigenți sînt in
formați în genere asupra valorii 
echipelor și nu-i interesează for
mații fără cel puțin un poten
țial mediu. De aceea, ei refuză 
oferta de a vedea meciuri me
diocre. în schimb, la o echipă 
de talia Iul F.C. Sao Paulo su 
făcut ca stadionul „l Mal“ să 
pocnească printr-o imensă a- 
fiuență. Observînd toate aces
tea se poate conchide că ar ti 
recomandabil din tonte punc
tele de vedere să se prefere 
varianta de a aduce măcar 3—1 
echipe, dar excelente, pe timpul 
verii, decît 19—15 dar subme
diocre și neinteresante. Această 
atitudine ar avea, sîntem con
vinși. influentă favorabilă asupra 
veniturilor clubului.

Am 
care 
chide 
mari
tn etapa autonomiei financiare, 
pentru care are vocație și pre
mise cu totul remarcabile.

amintit cîteva probleme, 
bine soluționate, ar des- 

echipel. de fotbal Farul 
perspective, tocmai acum

CORNEL POPA 
coresp. principal

Numele ți prenumele:

Adresa:

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

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

2. CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

GRUPA 
GRUPA 
GRUPA
GRUPA

. timpului de ,10c. acest® încer
cări frauduloase de â evita 
lupta sportivă.

Tn ianuarie trecut, la Lon
dra. noi am avut cea mai 
bună evoluție a balonului 
după ce se stabilise pe tabela 
de marcaj egalitatea cu cam
pionii lumii. Nu ne-am ferit 
de joc și nici nu am căutat 
o odihnă ilicită prin baloane 
aruncate dincolo de tușă.

Tn Elveția, echipa noastră 
n-a avut forța să penduleze 
ritmic în repriza a doua in
tre ambele cârduri, căci îi 
lipsea pregătirea fizică pe 
care o deține astăzi. însă și-a 
folosit întregul bagaj de cu
noștințe 
anti-joc. 
cu care 
din ritm 
de gol.

La Stuttgart, altfel pregătiți 
fizic, tactica de „întîrziere" a 
fost folosită mai Savant, mai 
înt.îi după 1—0- pentru noi, 
apoi după 1—1, combinată cu 
porniri năvalnice in atac, de 
mare efect psihologic și com
plet demoralizatoare pentru 
adversa).

A întîrzia, nu înseamnă de
loc a-1 lăsa pe Hannibal sâ 
ataee, ci a păstra inițiativa 
chiar sub aparența unor re
trageri precipitate (da, mă re
trag, dar cu mingea!) pe prin
cipiul elementar că atunci 
cînd balonul se află în po
sesia' mea adversarul devine 
spectator și în nici un caz 
nu poate marca goluri.

tnsă ar fi greșit să conce
pem temporizarea ca o idee 
de bază in focul de fotbal, 
căci și-ar pierde valoarea tac
tică și justificarea pe planul 
luptei sportive, ar duce la fa
liment și sterilitate.

Temporizarea este un atri
but al tacticii, aparține anu
mitor momente și faze de joc, 
în strînsâ legătură cu facto
rul psihologic.

De aceea, decît să mergem 
pe terenul adversarului cu in
tenția de a face un meci în
treg de „întîrziere" — cum 
greșit procedează multe din
tre echipele noastre — mai 
bine am cere să se desființeze 
una din cele două porțl, de
venită inutilă și decorativă: 
aceea a clubului gazdă.

Ceea ce echipa națională a 
știut să-și însușească atît de 
bine — tactica temporizării, 
aplicată în situațiile cerute de 
joc și numai cu mijloacele 
sportive ale întrecerii — ar 
trebui să se extindă și la ni
velul echipelor de club.

A temporiza — tempori
zare...

Să conjugăm cît mai inteli
gent, cu mingea la picior, a- 
cest 
fotbalul românesc.

tehnice, n-a făcut 
ci țesături de pase, 
și-a scos adversarul 
și i-a răpit șansele

verb de categoria I în

Petre STEINBACH

u IU ll >1

Tragere de tragere, NOUA 
FORMULA LOTO își arată 
din plin roadele, atît prin 
premiile mari în bani, cît și 
prin autoturismele și ex
cursiile peste hotare, pe cate 
le acordă.

Numai astăzi mai aveți po
sibilitatea să vă procurați 
biletele pentru tragerea LQTO 
de t ineri 17 aprilie 1970, la 
care se atribuie autoturisme 
DACIA 1 100, MOSKVICI 
408, SKODA 1 000 MB; ex
cursii pe COASTA DALMA
ȚIEI și excursii 
PRAGA, -------
STADT, ERFURT, LEIPZIG. 
MEISEN, DRESDA, BUDA
PESTA.

KARL
pe ruta 
MARX-

Deci, mîine și la tragerile 
următoare, puteți cîțtiga pre
miile anunțate mai sus, ur- 
mînd ca și în continuare —

Loto - Pronosport urma un film artistic. Intra
rea liberă.

prin aplicarea- noii formule 
la acest sistem — să puteți 
realiza cîștiguri importante 
și de valoare.

PRONOEXPRES
Numerele extrase la con

cursul nr. 16 din 15 aprilie 
1970.

Vă reamintim că, la LOTO, 
puteți obține premii și cu 3 
numere din toate cele 16 
extrase. Taxa de participate 
este de 2 lei varianta (pentru 
extragerea I) și de 5 lei va
rianta (pentru ambele extra
geri).

EXTRAGEREA I : 28 16 10 
31 39 11

FOND DE PREMII : 473 533 
lei

EXTRAGEREA
32 31 33

FOND 
lei

a II*^ î
□ 97 99 99 1f)

DE PREMII : 421342

Tragerea LOTO de inline 
va avea loc Ia București, în 
sala Clubului Finanțe-Bănci 
din str. Doamnei nr. 2, cu în
cepere de la ora 19. Ea va fi 
radiodifuzată, după care va

Plata
concurs se va face astfel

premiilor la acest

tn Capitală: de la 23 apri
lie pînă la 30 mai a. e.

In țară de la 27 aprilie 
pînă ia 30 mai a, c,



Drapelele și în
semnele R.D. Ger-
mane vor putea fi

arborate în
R. f. a Germaniei

BONN, 15 (Agerpres). 
— Drapelele și însem
nele de stat ale Repu
blicii Democrate Ger
mane vor putea fi ar
borate în Republica Fe
derală a Germaniei la 
toate competițiile spor
tive, precum și la tîr- 
guri și alte manifes
tări. Potrivit agenției 
D.P.A., această liotărî- 
re a guvernului 
german a fost 
țață marți ia 
deși ea a fost 
tată încă Ia 12 martie, 
cu o săptămînă înain
tea intilnirii de la Er
furt a cancelarului fe
deral, Willy Brandt, cu 
președintele Consiliului 
de Miniștri al R.D.G., 
Willi Stoph.

vest- 
anun- 
Bonn, 
adop-

Fischer:

3 victorii

in 3 partide

După trei runde, în 
turneul internațional de 
șah de la Rovinj (Iugo
slavia) conduce marele 
maestru american Bob
by Fischer cu 3 puncte, 
urmat de Gligorici (Iu
goslavia), Brown (Aus
tralia), Hort (Ceho
slovacia) — toți cu cîte 
2 puncte etc. Maestrul 
român Teodor 
ocupă locul 
punct

în runda a 
dor Ghițescu I 
le albe) a remizat cu 
marele maestru Korci- 
noi. Fischer a cîștigat 
la Minici.

Ghițescu
10 cu 1

3-a, Teo- 
(cu piese-

ÎN VIZITĂ IN ORAȘUL OLIMPIADEI
MUNCHEN 15 (Agerpres). — La Munchen a 

sosit e delegație sportivă din R.D. Germană, 
condusă de Gerhard Voss. In timpul șederii 
la Mfinchen, oficialii și specialiștii din R.D. 
Germană vor vizita instalațiile sportive și a- 
menajările ce se fac in vederea Jocurilor Olim
pice de vară din anul 1972.

Victorii ale pugiliștilor români
în turneul „Stranjata66

INTRE ORDINATOR
(Urmare din pag. 1)

într-o

stimați 
„meci" 
într-un

cifric, înscris pe tabela de 
marcaj, ci o soluție finală, 
sintetică, ca la șah-mat. Ori
cum, o învingătoare trebuia 
să existe — draw-ul fiind 
exclus — dar aceasta nu a 
fost echipa X sau Y, ci ului
toarea memorie a ciberneti
cii în acțiune. Si publicul a 
părăsit, apoi, arena, 
tăcere respectuoasă.

Vă puteți închipui, 
cititori, un asemenea 
de fotbal, chiar și 
viitor îndepărtat ?

Și, totuși, niște semne — 
timide, ce-i drept — există 
de pe acum. Amintiți-vă că, 
în iama recent încheiată, un 
asemenea creier electronic a 
Si dat verdictul pentru apro
piatul turneu final al C.M. 
din Mexic: U.R.S.S. va ieși 
învingătoare, urmată fiind de 
echipele R.F. a Germaniei. 
Italiei și Braziliei.

Deci, problema pare rezol
vată, pe baza unor savante 
calcule 
de zile 
ier al 
zbateri 
zbuciumuri de selecție, sol
date cu dramatice demiteri 
si înlocuiri de ultimă oră ! 
Zadarnice întrebări legate de 
altitudine, temperatură și 
aclimatizare, zadarnice mobi
lizări psihologice! Zarurile 
au fost de mult aruncate pe 
teritoriul calculului ; finala 
s-a și terminat, grație cre
ierului electronic, înainte de 
a se fi jucat pe terestrul ga-

electronice, cu luni 
înaintea primului flu- 
arbitrului ! Zadarnice 

tactice, zadarnice

Ia tenis de masă
:: : La Sarajevo au luat sfîrșit 
întrecerile campionatelor fero
viare europene de tenis de 
inasă. Turneul feminin a re
venit echipei U.R.S.S., urmată 
de selecționatele R.D. Germa
ne, României și Ungariei. 
Competiția masculină a fost 
<cîștigată de echipa Ungariei, 
secondată de cea a U.R.S.S. 
în meciul pentru stabilirea 
Jocurilor 5—6, selecționata Ro
mâniei a întrecut formația 
Iugoslaviei cu scorul de 5—2.

CALORIFER.E SUB GAZON

Terenurile desfundate din 
(timpul iernii împiedică dese
ori buna desfășurare a par
tidelor de fotbal, ducînd la 
■'amînarea multor jocuri. Se 
(pare însă că acest neajuns 
.va putea fi în scurt timp 
rezolvat. Bineînțeles, contra 
unei sume importante care 

(se va ridica la circa 100 000 
de dolari pentru fiecare te- 

|ren. Conform unui proiect 
realizat la Munchen, terenul 
(echipei Bayern din localitate 
"va fi dotat cu o aparatură 
specială: sub gazonul tere
nului se vor instala țevi de 
calorifer cu aer cald, care 
vor contribui la topirea ză
pezii și la uscarea terenului.

ALEKSEEV PENTRU RECORD...

Tiriac si Năstase
7 7

învingători la Monte Carlo
Candidatura Moscovei 1976

SOFIA, 15 (prin telefon). — 
In sala „Festival" din Sofia 
a început cea de a 21-a ediție 
a tradiționalului turneu inter
național de box dotat cu „Cu
pa Stranjata", la care parti
cipă pugiliști din România, 
Ungaria, U.R.S.S. și Bulgaria.

In prima zi a turneului, pu- 
giliștii români au înregistrat 
două victorii prețioase, înde
lung aplaudate de spectatori. 
La categoria cocoș, Mircea 
Toni l-a întrecut la o mare 
diferență de puncte pe mul
tiplul campion al Bulgariei,

Șt. Panaiotov. In cel mai teh
nic meci al galei, Ovidiu Ga- 
nea (categoria semiușoară) a 
dispus la puncte de I. Mihai
lov, campion al Bulgariei și 
medaliat cu bronz la Olim
piada de la Mexico. Achim 
Ursulescu (semimuscă) și Ma
rin Constantinescu (semigrea) 
au fost întrecuți la puncte de 
Fucedjiev și respectiv Kaza- 
ciki, iar P. Stoicev l-a învins 
pe Antoniu Vasile (ușoară).

Toma HRISTOV

In turul II ai probei de simplu bărbați 
din cadrul turneului internațional „open" 
de la Monte Carlo, Ion Tiriac l-a învins 
cu 6—3, 6—1 pe Graham Stilwell, iar 
Ilie Năstase a dispus cu 7—5, 6—4 de 
francezul Bouteleux. Anterior, Năstase 
îl eliminase cu 6—1, 6—4 pe danezul 
Torben Ulrich, iar Țiriac câștigase cu 
7—5, 6—1 în fața francezului Jean Bap
tiste Chanfreau. După ce în primul tur 
l-a întrecut cu 2—6, 6—1, 6—1 pe ceho
slovacul Kukal, tenismanul român Sever 
Dron a pierdut în turui H cu 2—I 
în fața lui Andres 
surpriză a furnizat 
care l-a eliminat cu 
egipteanul Ismail el

■6, 2—6'
Gimeno. O mare 

francezul Jauffret, 
6—1, 3—6, 7—5 pe 
Shafei.

Șl ASTROLOGIE
zon ! 
aflat 
nalei, minutele și 
golurilor, arbitrii meciului și 
numărul spectatorilor. Am fi 
avut astfel posibilitatea ca și 
noi, muritorii de rîr^l, cu 
biata noastră imaginație, să 
ne putem închipui ceva din 
desfășurarea, pe care o bă
nuim memorabilă, a partidei 
finale

Dar 
rului, 
chipei 
Waldir Pereira „Didi", a con
testat verdictul: „Aceste ma
șini moderne sînt foarte sim
patice, dar pînă la proba 
contrarie cu cred mai cu- 
rînd în astrologie decît în 
ordinatoare. Or, astrele sînt 
categorice : Peru va figura 
printre semifinaliste !“

Didi, care știe din proprie 
experiență că fotbalul nu 
poate fi încadrat într-un 
„pat al lui Procust", chiar 
dacă este la modă 
meste ordinator, 
însă, în replică, la 
te... oculte !

Avem de-a face, 
cele două coordonate : ultra
modernul creier electronic și 
ultrademodatul horoscop, cu 
veșnica goană după certitu
dini. Se uită însă că sportul 
— al cărui subiect principal, 
omul, este prin excelență im
previzibil în randamentul 
său de moment — își bazea
ză uriașa sa audiență socială, 
tocmai pe factorii imponde
rabili, pe resursele nebănui
te pe care antrenamentul, 
conjunctura, dispoziția psiho- 
biologică, stimulentul moral, 
le scot la iveală în momentul 
luptei competitorului cu pro
priile sale limite.

Sportul nu poate exista în 
afara efortului uman. Numai 
această valență îi dă viabili
tate și perenitate, îl înnobi
lează.

Ce păcat, însă, că n-am 
ante-datum, scorul fi- 

autorii

din Mexic...
iată că antrenorul Pe- 
fosta celebritate a e- 
de aur braziliene,

și alte probleme olimpice
evocate în interviul lui C. Andrianov
Ultimul număr al revistei „Die Zeit“, din Hamburg, publică 

un interviu cu Constantin Andrianov, președintele Comitetu
lui Olimpic al U.R.S.S. Din textul extrem de interesant, cules 
de Rolf Kunkel, vom cita cîteva pasaje.

și se nu- 
apelează, 
argumen-

rara

aci. între

NOI RECORDURI EUROPENE LA NOVOSIBIRSK
întrecerile de la Novosi

birsk care au opus înotătorii 
din U.R.S.S. și R.D. Germa
nă au luat sfîrșit cu victo
ria oaspeților : 181—163. în 
ultima zi au fost înregistrate 
și două noi recorduri europe
ne : V. Kravccnko 2:13,0 la 
200 m mixt și echipa femi
nină a R.D.G. 4:30,2 la 4x100 
m mixt. Alte rezultate : Mat
thes (R.D.G.) 57,8 — record 
mondial egalat și Barbara 
Hoffmeister 69,2 — record la 
100 m spate : Valentina Bur- 
kauskaite ’ ' 
Alia Grebenikova 
2:45,7, respectiv 
(U.R.S.S.) 2:28,3 
bras; Heide Neugebauer 4:39,8, 
respectiv Bure (U.R.S.S.) 
4:14,7, Unger (R.D.G.) 4:16,0 
la 400 m liber; Evelin Stolte

(R.D.G.) 2:30,3, Lidia Milenina 
(U.R.S.S.) 2:30,4 la 200 
mixt ; R.D.G. 3:58,8 
U.R.S.S. 3:59,0 la 4x100 
mixt (m).

m 
Și 
m

Vreun fotbalist în haine ci
vile ? Nu. Este noul, campion 
al Europei la categoria grea, 
boxerul spaniol Urtain, care 
— după ce a cîștigat titlul — 
a fost invitat să dea lovitura 
de începere la un meci desfă
șurat la Malaga.

Considerînd că în majori
tatea țărilor candidatura 
Moscovei pentru Jocurile O- 
limpice din 1976 „a fost pri
mită cu simpatie", autorul 
solicită unele precizări pri
vitoare la capacitatea capi
talei sovietice de a organiza 
jocurile. Din răspunsul lui C. 
Andrianov : „în toate dome
niile sportului, posedăm su- 
ficienți specialiști, necesari 
organizații, precum și un 
mare număr de 
sportive ; firește 
fi nevoie să mai 
teva milioane de 
instalații. O țară 
rîmul tehnicii și 
menii, deține o poziție frun
tașă, va fi în stare să rezolve 
toate problemele".

„Cum apreciați șansele 
Moscovei la sesiunea C.I.O. 
de la Amsterdam, în raport 
cu celelalte candidate ?“ —
a fost altă întrebare. Răs
punsul : „Atît Montreal cît și 

Angeles reprezintă pen- 
noi concurenți puternici, 
nu trebuie să uităm sta- 
în care se află aceste 

două orașe. S.U.A. și Canada 
candidează nu numai pentru 
jocurile dc vară, ci și pentru 
cele de iarnă, avînd în acest 
domeniu mai multă expe
riență. Firește, pentru noi ar 
fi mai plăcut să obținem vo
tul din primul tur de scrutin, 
dar aceasta depinde de 
membrii C.I.O., și ei au avut 
suficient timp să se decidă. 
Pentru mine important este 
ca ci să facă alegerea cea 
mai bună".

Referitor la punerea în cir
culație, în R.F.G., a unor

șl
instalații 

însă că va 
investim cî- 
ruble în noi 
care, pe ta
in alte do-

medalii olimpice ce poartă 
pe avers textul „Jocurile ce
lei de a 20-a Olimpiade 1972 
în Germania", C. Andrianov 
a precizat: „în timpul cam
paniei de pregătire, orașul- 
gazdă a Jocurilor Olimpice 
trebuie să fie ferit de orice 
fel de manifestații politice 
care ar putea leza interesele 
altor țări, indiferent dacă e 
vorba de filme, ziare, expo
ziții sau medalii. Emiterea 
unor medalii cu ocazia Jocu
rilor nu este o noutate ; așa 
s-a întîmplat și la Roma, To
kio și Mexico. Noutatea stă 
doar în faptul că pentru pri
ma oară în istoria Jocurilor 
Olimpice se emite o medalie 
cu inscripția «Jocuri în Ger
mania». Acest fapt se pe
trece contravenind regulilor 
fundamentale ale Comitetu
lui Internațional Olimpic. 
Noi am acordat Jocurile o- 
rașului Munchen și nu unei 
țări. împrejurarea aceasta a 
fost evocată în sinul C.I.O. 
Noi ne pronunțăm strict îm
potriva punerii în circulație a 
acestei medalii".

La întrebarea autorului in
terviului : „ce fel de «influ
ențe politice» pot fi repro
șate Jocurilor de la Miin- 
chen C. Andrianov a răs
puns : „Noi știm, de pildă, că 
la Munchen își desfășoară 
activitatea posturi de radio 
străine, cum ar fi «Europa 
liberă», care își folosește e- 
niisiunile pentru a leza dem
nitatea diverselor țări. întru- 
cît Munchen va fi orașul 
Jocurilor Olimpice, deci un 
oraș al păcii și al prieteniei, 
el ar trebui să se elibereze 
de acești factori negativi".

TELEX TELEX

(U.R.S.S.) 2:44,7,
(U.R.S.S.)
Kosinski 

la 200 m

JOHN KINSELLA 15:35,9 PE 1650 YARZI!
La Cincinnati (Ohio) s-au 

încheiat campionatele de na- 
tație (bazin de 25 y) ale S.U.A. 
In ultima zi de întreceri au 
fost înregistrate o serie de 
performanțe de valoare. în 
proba de 100 yarzi liber, Da
vid Edgar a stabilit cel mai 
bun timp mondial, de 45,2. 
Tripla campioană olimpică,

Debbie Meyer, a fost crono
metrată pe distanța de 1650 
yarzi liber în 16:54,6, timp ce 
reprezintă cea mai bună per
formanță mondială a probei. 
In cursa similară masculină, 
victoria a revenit lui John 
Kinsella cu un rezultat sen
zațional : 15:35,9.

In 1961 Cuba număra apro
ximativ 1000 de boxeri. Ac
tualmente, numărul lor t: 
crescut de cinci ori, dar nici 
această cifră nu exprimă 
fidel imensa popularitate de 
care se bucură boxul în aceas
tă țară. El ocupă locul al 
doilea după base-ball, iar 
secțiile de box sînt arhipline. . 
în special cu „puști". Numai 
că antrenorii, cunoscînd tem
peramentul elevilor lor, nu 
se grăbesc de loc să le per
mită accesul pe ring. După 
jumătate de an de la înscrie
rea în secție, după nenumă
rate controale medicale, ado
lescenții care au învățat al
fabetul boxului primesc per
misiunea să-și pună mănușile. 
Arbitri cu o înaltă calificare 
garantează buna desfășurare 
a meciurilor între tineri 
(competițiile seniorilor

ale juniorilor sînt arbitrate 
de aceiași arbitri).
• Federația internațională de 
box amator prețuiește foarte 
mult măiestria unor Gualdo 
Santiago, Nelson Campos sau 
Arturo Rodriguez. Astăzi, în 
Cuba lucrează 200 de antre
nori cu o înaltă calificare ; 
cea mai mare parte din ei 
au terminat Școala superioară 
de educație fizică din Hava
na, care este socotit cel mai 
bun institut de sport din 
merica Latină.

în fiecare an au loc 
Cuba mari turnee de box, 
de exemplu : „Playa Giron", 
„Eroii Moncadei" și altele. 
Primul turneu este în același 
timp și campionatul țării 
pentru seniori, iar al doilea 
— pentru juniori. Cel mai 
mare eveniment în calendarul 
pugilistic al Cubei este tra
diționalul turneu internațio
nal, care se dispută în amin
tirea boxerului Giraldo Cor
dova, căzut în ziua de 26 iu-

A-

în
ca

nie 1953 în timpul asaltului 
cazarmei Moncada. Cele mai 
mari succese le obțin, de 
obicei, selecționatele orașului 
Havana, sau ale provinciilor 
Oriente și Camaguey.

Sportul de masă crește 
viitori campioni, iată un ade
văr care este întărit și de 
succesele boxerilor cubanezi 
pe arena internațională. în 
anul 1962, aceștia au cîștigat 
pentru prima oară campiona
tul Americii Latine, 
urmat victorii la 
Panamericane și la 
Americii Centrale.

cunosc foarte 
boxerilor cubanezi

Betancour, Andres 
Fermin Espinosa. La 

cuba- 
și En- 
cucerit

Proba feminină de săritură 
în înălțime din concursul 
desfășurat la Praga a fost cîș- 
tigată de sportiva cehoslovacă 
Valentova cu performanța dc 
1,80 m.

„LA BATAGLIA 
Dl QUOTA 40"

La clubul Internazionale se 
pare că e iminent un scan
dal de proporții între jucă
tori și conducerea clubului, 
cunoscut sub numele de „La 
Bataglia di Quota 40“. Des
pre ce este . vorba ? La în
ceputul campionatului, preșe
dintele clubului, Ivanoe Fraiz- 
zoli, a prevăzut în contractul 
fiecărui jucător o clauză po
trivit căreia, în cazul cînd 
echipa Inter nu va realiza cel

S-A ANTRENATAȘA

Apoi au 
Jocurile 
Jocurile 
Iubitorii 

bineboxului 
numele 
Felix 
Molina,
Olimpiada mexicană, 
nezii Rolando Garbey 
rique Regueiferos au 
medaliile de argint.

Iar copiii Cubei continuă 
să ia cu asalt secțiile de box...

Disputată la Bmo, întîlnirea 
internațională de gimnastică 
dintre reprezentativele femi
nine ale Cehoslovaciei și Aus
triei s-a încheiat cu victoria 
gazdelor cu scorul de 187,95 — 
177,10 puncte.

Selecționata secundă femi
nină de volei a R.D. Germane 
și-a început turneul în Re
publica Arabă Unită, jucînd 
la Cairo cu reprezentativa 
țării gazdă. Voleibalistele din 
R.D. Germană au terminat în
vingătoare cu scorul de 3—0 
(15—6, 15—5, 15—13).

Concomitent, la, anumite in
tervale se vor plasa tuburi 
de beton, prin care se va 
scurge apa de pe suprafața 
terenului.

3

apreciați

handbalului în țara 
Noi vom încerca să 
acest capital prețios 
repede posibil, pen-

internat la spital unde, 
urma îngrijirilor imediate, a 
scăpat cu viață.

Pe podiumul învingătorilor... 
După World Sport — Londra

EMULAȚIE 
PENTRU HANDBAL

cubanezul Felix Betancour (dreapta), unul dintre cei 
pugiliști din America Centrală.

puțin 40 de puncte în cam- 
pionat,. cota, de salarii pen
tru viitorul campionat va fi 
simțitor scăzută. Acum, cu
țitul, a .ajuns la os. Cu două 
etape înainte de terminarea 
campionatului, Inter are 37 
de puncte. Cele 40 de puncte 
nu vor putea fi, probabil, 
realizate. In dorința de re
vizuire a clauzei cu pricina 
din contract, jucătorii s-au 
adresat sindicatului fotbaliș
tilor. In cazul cîhd problema 
nu va fi rezolvată favorabil, 
numeroși jucători vor părăsi 
clubul milanez.

„Țelurile pe care federația 
franceză de handbal și le-a 
propus prin organizarea celei 
de-a 7-a ediții a campiona
tului ' mondial au fost atinse 
în întregime, atît pe planul 
succesului de public cît și 
financiar" — a declarat pre
ședintele federației, Nelson 
Paillou. „Campionatele mon
diale au reprezentat un aju
tor de neprețuit pentru pro
paganda 
noastră, 
folosim 
cît mai 
tru construcția de noi tere
nuri și înființarea de noi e- 
chipe. Cel mai mult ne bucu
ră faptul că cei mai buni 
jucători ai lumii, în ciuda mi
zei ridicate, nu s-au lăsat 
antrenați în jocul brutal. Cîș- 
tigul cel mai important al 
campionatului l-a constituit 
frumusețea meciurilor. Prin 
aceasta viitorul handbalului 
este asigurat" — a spus Pail
lou.

CE NAȘTE DIN PISICA.., LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
VICTIMĂ A FURTUNII

pe super-recordmanul halterofililor, excelentul Vasili 
Fotografia a fost făcută

. Iată-l
Alekseev, intr-o ipostază originală.
astă iarnă, cînd sportivul din Riazan se antrena făcînd băi in 
apa glacială a bazinului în aer liber din orașul său. Al doilea 
înotător, cel din dreapta, nu este altul decît... antrenorul său, 
Aleksandr Ciujin

Nu de mult, arbitrul ita
lian Carlo Angeletti Gubbio 
a fost victima unui tragic ac
cident. în timp ce conducea 
partida între formațiile de 
amatori A.C. Sinalung și F.C. 
Dilomano s-a dezlănțuit o 
furtună cu mari descărcări 
electrice. Chiar în clipa în 
care se pregătea să consem
neze întreruperea jocului, ar
bitrul a fost lovit mortal de 
un trăsnet. în apropierea sa 
se afla și jucătorul Paoa 
Bramandi, care s-a ales cu 
puternice arsuri. El a fost

Faimosul alergător austra
lian Herb Elliot continuă să 
se antreneze zilnic, alergînd 
pe distanța de 10 km. De 
cele mai multe ori, Elliot 
este acompaniat de fiii săi 
Jim și John — în vîrstă de 9 
și, respectiv, 8 ani — care, 
se pare, vor fi demni urmași 
ai părintelui lor. Interesant 
de remarcat că Elliot a res
pins o ofertă de trecere la 
profesionism pe care i-a fă
cut-o fostul recordman euro
pean la săritura în lungime, 
olandezul Henk Visser, ac
tualmente promotor de reu
niuni atletice profesioniste.

AU fOST DESEMNATE FINALISTELE l\ CUPELE EUROPENE IA FOTBAL
Aseară au fost desemnate finalistele cu

pelor europene la fotbal.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Celtic Glasgow — Leeds United 2—1
(în tur 1—0). S-a calificat Celtic Glasgow 
Feijenocrd Rotterdam — Legia Varșovia 2—0 
(în tur: 0—0). S-a calificat Feijenoord. 
Finala va avea loc la Milano, la 6 mai.Finala va avea loc la Milano,

CUPA CUPELOR

Gornik Zabrze — A.S. Roma 
prelungiri.

2—2 după

(în tur: 1 1). Urmează al treilea meci
pe teren neutru, la Strasbourg.

Manchester City — Schalke 04 5—1
(în tur : 0—1) Manchester City s-a calificat 

în finală.
Finala va avea loc la Viena, la 29 aprilie.

CUPA EUROPEANA A TÎRGURILOR
Ajax Amsterdam — Arsenal Londra 1—0.
(în tur : 0—3) Arsenal s-a calificat în finală.
Internazionale — S. C. Anderlccht — 

după 45 de minute de joc scorul era de 2—0 
în favoarea , lui Anderlecht I (în tur : 1—0). 
(Citiți amănunte în numărul de mîine ai zia
rului).
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