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Asul spaniol A. Gimeno
învins net de llie Năstase

— Tenismanii români llie Năstase și Ion Tiriac 
s-au calificat în semifinalele marelui turneu „open" de la Monte Carlo, 
după frumoase victorii. Năstase l-a învins cu 6—2, 6—3 pe celebrul 
jucător spaniol Andres Gimeno, ultimul profesionist rămas in cursă. 
Ion Țiriac, după ce-1 eliminase în optimi de finală pe sud-africanul 
Cliff Drysdale (6—1, 6—2), a terminat victorios și în sferturi, invin- 
gîndu-1 pe Istvan Gulyas (Ungaria) cu 9—7, 6—2. In celelalte două 
jocuri : Orantes (Spania) — Jauffret (Franța) 6—3, 6—0; Franulovici 
(Iugoslavia) — Phillips Moore (Australia) 6—2, 6—1.

Perechea Năstase — Țiriac a pierdut insă meciul de dublu cu fran
cezii Barclay — Beust (2—6, 4—6) după întreruperea jocului, solicitată 
de români, care contestaseră o serie de decizii ale arbitrului.

In semifinalele feminine s-au calificat Billie Jean King (S.U.A.), 
Franțoise Durr (Franța), Kerry Melville (Australia) și Helga Niesscn 
(R.F.G.).

MONTE CARLO, 16.
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r Eliberate de obsesia rezul
tatului (situația în clasament 
este de acum hotărîtă), echi
pele angajate în campionatul 
național de hochei al seniori- 

,Ior și juniorilor au jucat ieri 
pentru „amorul artei", pentru 
(plăcerea proprie și pentru plă
cerea spectatorilor (din nou 
puțini) oferind partide in care 
fazele frumoase s-au succedat 
în cascadă de Ia o poartă la 
alta.
LA UN PAS DE... SURPRIZA

Echipa Institutului de Pe
trol, Gaze și Geologie, pregă
tită de Ștefan Ionescu, se pre
zintă în acest ultim tur al 
campionatului de la un meci la 
altul mai bine. Ieri, geologii 
i-au ținut în șah pe foștii cam
pioni, dinamoviștii bucureșteni, 
conducindu-i 56 de minute din 
cele 60 ale meciului. Pierzînd 
majoritatea duelurilor indivi
duale, jucătorii de la Dinamo 
au reușit să fructifice două 
acțiuni în ultimele minute ale 

‘ jocului, cînd adversarii lor, e- 
puizați de efort, depuseseră ar
mele. A fost un joc frumos, 
combativ, pasionant. Scorul 
final, 5—4 (2—2, 1—2, 2—0)
pentru Dinamo, a fost realizat 
de Făgăraș (min. 3), E. Pană 

; <14. 56, 57). Axinte (24), res
pectiv. D. Pană (7, 29), Vlad 
(19). Niță (22).

Si un act reprobabil,_ cu ațit 
mai dureros cu cit vine din 

'partea unui tînăr jucător : M. 
jCostea (Dinamo) și-a lovit ad- 
i versarul cu crosa fiind elimi- 
i nat pentru 5 minute. Antre- 
! norul său, M. Flamaropol, nu 
‘i-a trecut fapta cu vederea, 
scoțîndu-1 pe Costea din for
mație după repriza a doua.

PROGRAMUL DE AZI
Ora 8 : Metalul Rădăuți — 

Avintul M. Ciuc (j), ora 10 : 
Dinamo — Tirnava (s), ora 
16.30 : I.P.G.G. — Avintul M. 
Ciuc (s), ora 18.30 : Steaua — 
Agronomia ,Cluj (s).

JOC TARE, FĂRĂ ELIMINĂRI

Departe de a considera o 
formalitate confruntarea cu 
Avintul M. Ciuc, steliștii au 
atacat de la primul și pînă la 
ultimul angajament, intr-un 
meci tare, dar nu dur (n-a 
existat nici o eliminare de pe 
teren). Scorul : 9—1 (3—0, 2—1, 
4—0) in favoarea militarilor. 
Au marcat : Fodorea (min. 1, 
4, 30, 35), P. Sgincă (41, 55), 
Bucur (8), Gheorghiu (46), Biro 
(49) pentru Steaua, Bașa (26) 
pentru Avintul.

I. TRAIAN

(Continuare in pag. a 2-a)
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Claudia Pandelescu-Dumitru își inaugurează luna de miere cu... participarea la internaționale. Rigorile vieții de sportivă 
fruntașă-

AZI DUPĂ AMIAZA, LA „FLOREASCA“

INTERNAȚIONALELE DE GIMNAȘTII
J»

42 competitori luptă pentru cucerirea titlurilor

£
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RECORD STABILIT
LA 2000 m OBSTACOLE
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In cadrul unui concurs atletic 
disputat ieri după-amiază pe 
stadionul Republicii, juniorul llie 
Orășteanu (Metalul), luînd star
tul în proba de 2 000 m obsta
cole (probă ce se dispută pen
tru prima oară în țară) a obți
nut timpul de 6:18,0. Acest re
zultat se înscrie ca record sta
bilit la juniori categoria I.

■■:
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,,FULGUL ZBURĂTOR11
Duminică, la ora 14. în sa

lina Praid se va da startul in 
cea de-a IV-a ediție a con
cursului de micromodele pen
tru pionieri și școlari, „Fulgul 
zburător". întrecerea este or
ganizată de Consiliul județean 
al organizației pionierilor, Ins
pectoratul școlar județean și 
C.J.E.F.S. — Mureș. La această 
tradițională competiție s-au 
înscris sportivi micromodeliști 
din 26 de județe.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
MINERUL B. MARE

13_9 (4_5) LA HANDBAL
Pe terenul Tineretului din Ca

pitală s-a disputat meciul restant 
din campionatul primei categorii 
la handbal masculin, dintre for
mațiile Universitatea București și 
Minerul Baia Mare. Deși întilni- 
rea s-a disputat pe un teren alu
necos, solicitînd din plin pe jucă
tori, ea a plăcut, în general, prin 
evoluția scorului. Timp de 45 de 
minute minerii au avut avantaj 
pe tabela de marcaj la 1 și 2 
puncte diferență. în final bucu- 
reștenii se impun și cîștigă cu 
scorul de 13—9 (4—5).

GH. RANGU

13 ANTRENORI
ANDBAL DIN ISRAEL 
EGÂTESC IN ROMÂNIA

brazilian 
care s-a 
România,

După antrenorul 
D. Rego Dobarros, 
instruit recent in 
în momentul de față se pre
gătesc în Capitală 13 antre
nori (printre care și o an- 
trenoare) de handbal din Is
rael. Lecțiile teoretice și ce
le practico-metodice sînt pre
date de antrenorii federali 
prcf. Nicolae Nedef și prof. 
G. Zugrăvescu, iar cele de 
organizare a activității de 
secretarul general al F.R.H., 
prof. Lucian Grigorescu. 
Cursul este programat pe 
perioada a două săptămîni : 
15—29 aprilie.

Așadar, totul este gata. Gim
nastele și gimnaștii au efectuat 
ieri ultimele pregătiri, în sala 
Floreasca au fost montate apara
tele de concurs, ședința tehnică 
a precizat detaliile întrecerii : 
cea de-a XITI-a ediție a cam
pionatelor internaționale de gim
nastică ale României poate 
înceapă.

Ieri după amiază, am fost 
nou în mijlocul sportivilor 
mâni desemnați să apere culo-

PROGRAM

sâ

din 
ro-

VINERI, de la ora 17 : fes
tivitatea de deschidere și 
exerciții impuse (feminin și 
masculin) ;

SlMBĂTA, de la ora 
exerciții liber alese ;

DUMINICĂ, de la ora 
concursul primilor șase 
sațl pe aparate.

17,30:

10,30:
cla-

pentru prima oară după o între
rupere de ugr an, perioadă in 
care a efectlet nu mai puțin 
de trei operlții dificile, 
păreau la un moment dat 
pună sub semnul întrebării par
ticiparea lui Cadar la activitatea 
sportivă de performanță. Dar, 
perseverența șl tenacitatea sa au 
învins toate obstacolele. Sperăm 
și pe cele din cursul... Interna
ționalelor.

In cursul ședinței tehnice au 
fost stabilite următoarele 
de concurenți : 
pa I — Sorila Brazdova 
Jarmila Techlova (Ceh.), 
Secoșan, Lucia Chiriță i 
Sigrid Limberg (R.D.G.), 
Rădici (Iug.), Mia Variu, 
dia Pandelescu-Dumitru i 
Hanelore Kadolf (R.D.G.), 
venka Pușkarevici (Iug.),

care 
să

Bacoș 
Krasi- 

Liubov

grupe
FEMININ : gru- 

(Ceh), 
Rodica 
(Rom.),

Olga 
, Clau- 
(Rom.),

Ne-
Elisa-

beta Badea, ștefania 
(Rom.) ; grupa a . Il-a - 
mira Anghelova (Bulg.), 
Burda (U.R.S.S.), Elena Ceampe- 
lea, Elisabeta Turcu 
Szusza Naghi (Ung.),
Apăteanu, Paula Ion, Alina Go
ree, Olga ștefan (Rom.), Martha 
Kelemen (Ung.), Tamara 
rova ‘ '
grupa I — Pavel Stanovski, Sla- 
vek Reizentalf (Ceh.), Peter Roh
ner și Edi Greitman (Elveția), 
Ivo Dunev și Jivko Panderov 
(Bulg.), Nicolae Oprescu, Ludo
vic Buh, Anton Cadar, Dan 
Grecu (Rom.) ; grupa a U-a — 
Anton Klestenlac, Drago Șosta- 
ricl (Iug.), Antal Kisteleky, Des- 
zo Bordan (Ung.), Viktor Llsițki, 
Aleksandr Maleev (U.R.S.S.), Gh. 
Păunescu, Mircea Gheorghiu, 
Vasile Coșariu (Rom.).

(Rom.), 
Rodica

(U.R.S.S.) ; MASCULIN:
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ULTIMUL

n condițiile de astăzi, colabora
rea capătă, din motive binecu
noscute, dimensiuni și valori 
nelimitate. Conlucrarea fructuoa
să depășește condiția firească de 
într-ajuforare între semeni, căpă-

tînd în contextul preocupărilor noastre 
o viziune aparte, care ne conduce la 
împliniri superioare. Și dacă credem 
că intensa conlucrare, bazată pe nă
zuințe nobile într-un domeniu sau al
tul de activitate, duce la realizarea de
zideratelor comune, contrariul, adică 
lipsa de colaborare, ne oferă — sub 
diferite manifestări — implicațiile 
negative ale sustragerii de la efortul 
colectiv. Să concretizăm.

Nu de mult, la plenara anuală a 
Federației de patinaj, un vorbitor ri
dica, printre altele, și problema egois
mului total al unor antrenori și repre
zentanți ai forului de resort, care, ple- 
cînd în interes de serviciu la diferite 
consfătuiri și concursuri internaționale 
de amploare, unde intră în contact cu 
specialiști de renume și află noutăți 
tehnice în materie, la înapoierea în 
țară nu-și împărtășesc impresiile culese 
în aceste deplasări. S-a amintit, de 
pildă, că reprezentanții federației care 
au participat la consfătuirea cadrelor 
tehnice ținută la Harkov nu au scos 
încă nici un cuvînt despre ceea ce au 
văzut și aflat acolo. S-a mai spus că 
antrenorii care au condus pe sportivii 
țării noastre la concursul celor trei 
piste și la alte confruntări de prestigiu 
păstrează ca pe un bun propriu ulti
mele noutăți mondiale însușite acolo. 
Neputînd învinge egoismul, antrenorii 
în cauză încearcă să aplice de unii sin
guri „împrumuturile" de la specialiștii 
străini fără a avea însă garanția că 
metodele respective se potrivesc sau 
nu condițiilor specifice practicării pa
tinajului viteză în țara noastră și cali
tăților patinatorilor români.

Există numeroase exemple de patina
tori dotați care în perioada juniora
tului se anunțau viitori performeri. Din 
cauza stilului defectuos de pregătire, 
ei au deprinderi greșite în alunecare 
șî saltul așteptat a rămas doar o... 
dorință. Considerăm însă că-i util să 
discutăm mai 
tîmplat și să 
mai naivii pot 
în dispersarea 
condiții și de

puțin despre ce s-a în- 
atragem atenția că nu- 
crede că izbînăa constă 
forțelor, că în asemenea 

____ ,.. ,._ la astfel de relații se 
poate porni cu folos la o discuție se
rioasă asupra drumului patinajului de 
viteză. De unde se înțelege că nu poa- 
te fi vorba de un progres continuu și 
substanțial decît dacă antrenorii și in
structorii, toate cadrele tehnice, vor 
realiza în modul cel mai sincer o co
laborare fără rezerve.

Tr. IOANIȚESCU
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WEEK-END AL SEZONULUI DE SCHI
la apropiata competiție 
ca spectatori pe parti

cipant străini (care s-au antre
nat în cursul dimineții sau la 
prînz), fetele și băieții noștri 
au repetat încă o dată cele mai 
grele elemente ale exercițiilor 
lor, încheindu-și astfel pregătirea 
pentru primul concurs al anului. 

Campioana țării, Elena Ceam- 
pelea, manifestă o formă remar
cabilă în acest început de sezon. 
Abia așteaptă să apară în fața 
publicului bucureștean iubitor de 
gimnastică, căruia i-a pregătit și 
cîteva surprize : un exercițiu 
nou la paralele și un element 
de mar? dificultate și spectacu
lozitate la sol — „șurubul**.  „Anul 
trecut am obținut locul I la sol. 
Acum sper să reușesc mai mult, 
chiar dacă va trepui s-o în
frunt pe campioana absolută a 
U.R.S.S., Liubov Burda" — ne-a 
spus Lia. In grupul băieților este 
prezent și fostul nostru cam
pion, Anton Cadar. Concurează

la antrenamentul de

rile țării 
Avîndu-i

-

Cu această „foarfecă**,  efectuată 
aseară, Gheorghe Păunescu speră într-o bună comportare 
la concursul ce începe azi. Fotografii : N. DRAGOȘ

PROGRAMUL MECIULUI DE ÎNOT 
ROMÂNIA-CEHOSLOVACIA 

A FOST MODIFICAT

La ora cînd aceste rînduri 
văd lumina 
ționatele de 
slovaciei au 
Iul Napoca 
de trei zile, 
vor concura 
50 m din localitate alături 
de cei mai buni înotători ai 
României într-o întîlnire a- 
micalâ ce se află la cea de 
a VI-a ediție.

Pină în prezent, palmare
sul meciurilor directe este 
net favorabil formațiilor ce
hoslovace. care au învins cu 
188—161 în 1955 la București, 
cu 239—172 în 1956 la Brn-. 
cu 168—123 în 1963 la Zilina, 
cu 131—85 în 1965 din nou la 
București și ultima oară cu 
147—145 în 1969 la Praga. 
Singurul scor (parțial) pozi
tiv al înotătorilor români a 
fost înregistrat anul 
in bazinul Podolj din 
unde Slavic, Covaci, 
Naghi și coechipierii 
cîștigat întrecerile masculine 
cu 84—62. Slaba comportare 
a fetelor însă (61—85) a per
mis atunci gazdelor să cîș- 
tige la limită.

Avind în vedere Ora foar
te tirzie a sosirii oaspeților 
nu sintem încă în măsură 
să vă furnizăm programul 
complet al întîlnirii. Federa
ția noastră de specialitate a 
alcătuit un program de con-

selec- 
Ceho- 
hote- 
Timp

tiparului, 
înot ale 

descins la 
din Cluj, 
sportivii oaspeți 
în bazinul de

trecut 
Praga, 
Aimer, 
lor au

Vasile Costa, favoritul probelor de bras. 
Foto : T. MACARSCHI

pentru trei reuniuni, 
urmau să înceapă sîm- 
Printr-o telegramă so- 
miercuri în Capitală,

curs 
care 
bătă. 
sită 
conducătorii lotului cehoslo
vac își manifestau dorința 
de a încheia întrecerile du
minică seara, ceea ce implică 
o modificare în două alter
native : decalarea 
lor cu o zi, astfel 
le probe să se 
chiar astă seară, 
narea, concursului

al juniorilor, sau alcătuirea 
unui nou program pentru 
numai două zile de concurs. 
O hotărîre definitivă va fi 
luată de abia în cursul aces
tei dimineți.

• A Xlll-a ediție a "Cupei Federației" • llona Micloș și Gh. Bălan
se retrag din activitatea competițională • „Olimpicii" sovietici
la concursul de fond „Cupa Victoriei" ® Tractorul - pe primul loc

la Stina de Vale

Va reedita Gh. Vulpe 
victoria de anul trecut ?

Foto : A. NEAGU

reuniuni- 
ca prime- 
desfășoare 
la termi- 
republican

PRIMUL CONCURS DE SELECȚIE PENTRU EUROPENELE DE TENIS DE MASA (TINERET)
Ediția inaugurală a campionate

lor europene de tenis de masă 
pentru tineret va avea loc între 
4 și 9 august In localitatea Teessi- 
de din Anglia, In vederea acestei

competiții Internaționale, federa
ția noastră de specialitate orga
nizează, ăzl și milne, primul con
curs de verificare și selecție. Au 
fost Invitați 12 jucători șl 13 ju-

cătoare din Capitală și provincie, 
întrecerile sînt programate în 
sala de la stadionul Republicii 
din București, cu începere de la 
orele 9 și 17.

• A XIII-a ediție a „Cupei Fe
derației", concurs care 
în fiecare an activitatea 
a sezonului de schi, se va 
pută sîmbătă și duminică 
Bucegi, avind programate 
bele de slalom special și coborî- 
re. Trofeul va fi decernat învin
gătorului în cursa de coborîre, 
iar în caz că timpul va obliga pe 
organizatori să înlocuiască a- 
ceastă probă cu una de slalom 
uriaș, cupa va fi înmînată ciș- 
tigătorului combinatei. Anul tre
cut, primele locuri ale acestui 
tradițional concurs au fost cu
cerite de Gheorghe Vulpe și 
Mihaela Sandu.

încheie 
oficială 

dis- 
în 

pro-

• La „Cupa Victoriei" și-au a- 
nunțat participarea și membrii 
lotului olimpic de biatlon al 
U.R.S.S. (Tihonov, Mamatov, Sa
vin, Bogdanov etc.), aflați in țara 
noastră pentru a-și desăvîrși pre
gătirea in perioada de primăvară.

• Cu prilejul „Cupei Federației**,  
maeștrii sportului llona Micloș și 
Gheorghe Bălan vor participa 
pentru ultima dată la o compe
tiție oficială. Avind în palma
resul lor numeroase titluri de 
campioni naționali și concursuri 
internaționale cîștigate, llona 
Micloș și Gheorghe Bălan fac 
parte dintre schiorii care au do
minat în ultimii 15 ani probele 
alpine din țara noastră.

• Duminică dimineață, va avea 
loc și o competiție de fond. Este 
vorba de „Cupa Victoriei", orga
nizată de A.S. Armata Brașov 
la Piatra Arsă, în cadrul căreia 
se vor disputa cursele de 10 km 
seniori și 5 km senioare.

• Schiorii din județele Bihor și 
Brașov s-au întrecut, la Stîna 
de Vale, în cadrul „Cupei Primă
verii", competiție organizată de 
Institutul Pedagogic Oradea șl 
Comisia de schi a județului Bi
hor. Trofeul a revenit clubului 
sportiv Tractorul Brașov — 29 p, 
urmat de Pedagogic Oradea 26 p 
și Politehnica Brașov 20 p. Iată 
primii clasați : fond lo km se
niori : 1. N. Sumedrea (Ped.) 32:14; 
2. I. Țeposu (Din.) 32:54 ; 3. Gh. 
Bădescii (Din.) 33:22 ; 5 km ju
nioare : 1. Adriana Baraoaș
(Tractorul) 20:06 ; 2. Rodica Clin- 
ciu (Tractorul) 20:55 ; 3. Lucia
Barabaș (Tractorul) 21:00 ; 5 km 
juniori : ~ ~
agricol Oradea) 
(Gr. șc. agricol) 
(Gr. șc. agricol) 
km seniori : 1.
2. Tractorul lh 
gogic lh 00:58 ;
1. Tractorul 54:00 ; 2. Pedagogic 
lh 02:48 : slalom special băieți :
1. N Stinghie (Polit. Bv.) 45,0 ;
2. N. Andreescu (Polit. Bv.) 45,8 :
3. I. Tocănie (Pedagogic Oradea) 
46,8.

1. T. Pascordea (Gr. șc. 
— — 27:59 ; 2. S. Jude 

28:02 ; 3. E. Cîcba 
28:21 : ștafeta 3x5 
Dinamo 57:28 ;

00:02 ; 3. Peda- 
3x3 km senioare:

rele .F.S
JALOANE IMPORTANTE Pt DRUMUL DEZVOLTĂRII

n primul trimestru al a- 
cestui an s-au desfășurat 
in Întreaga țară plenarele 

consiliilor județene pentru edu
cație fizică și sport și ale clu
burilor sportive, pe agenda că
rora au figurat probleme de 
mare Însemnătate pentru desti
nele mișcării sportive din Ro
mânia : modul cum se înfăp
tuiesc prevederile Rezoluției Con
ferinței pe țară din 1967, stadiul 
îndeplinirii obiectivelor cuprinse 
în planurile de dezvoltare a acti
vității de educație fizică șl sport 
pe perioada 1969—1970, planurile

Conf. univ. Marin BÎRJEGA
vicepreședinte al C. N. E. F. S.

„SĂPTĂMiNA" SPORTULUI LUPTELOR
Incepînd de marți și pînă 

duminică iubitorii atleticii 
grele din Capitală vor avea 
prilejul să asiste, zi de zi, 
la întreceri de lupte-libere 
și greco-române, 
ceastă săptămînă a sportu
lui luptelor se vor disputa 
finalele campionatelor națio
nale individuale de seniori 
Pe 1970. Pe cele trei saltele

în a-

de concurs ce vor fi insta
late pe parchetul sălii 
reasca, își vor măsura 
țele peste patru sute 
concurenți la cele două 
luri.
vom
lupte 
bătă
greco-romane.

Flo- 
for- 

de 
sti- 
joi 

> de 
sim-

Marți, miercuri și 
asista la întrecerile 
libere, iar vineri, 

și duminică la cele de

de măsuri, bugetul șl calendarul 
sportiv județean pentru 1970.

Avindu-se în vedere importanța 
și amplitudinea acestor reuniuni, 
la plenare 
participe, 
consiliilor 
comisiilor 
de sport, i 
educație ____ , .. .
asociații și cluburi sportive, 
tivi fruntași, precum și 
cadre obștești ale mișcării ! 
tive.

Din lucrările plenarelor 
desprins concluzii deosebit 
importante a căror analiză 
meinică ne pune în posesia unui 
material vast și prețios.

In primul rind, ca urmare a 
îndrumării și ajutorului acordat 
de către organele de partid, cea 
mai mare parte a consiliilor ju
dețene organizează și conduc cu 
mai multă competență activita
tea sportivă pe plan local, do
vedesc mai multă Inițiativă, 
acordă o mai mare atenție con-

! au fost invitați sa 
în afara membrilor 

Județene, președinți ai 
Județene pe ramură 

antrenori, profesori de 
fizică, președinți de 

.........................  spor- 
alte 

spor-

s-au 
de 
te-

ținutului și eficacității acțiunilor 
pe care le întreprind. Se con
stată o îmbunătățire a conlucrării 
cu organizațiile de stat și obștești 
care au atribuții în domeniul 
educației fizice și sportului,

In toate județele se observă o 
preocupare sporită pentru pro
blemele educației fizice și spor
tului școlar. In această direcție 
există o bună colaborare cu 
inspectoratele școlare și cu or
ganizațiile județene ale pionie
rilor. Aproape peste tot s-au 
organizat consfătuiri cu cadrele 
didactice care predau educația 
fizică, s-au rezolvat unele pro
bleme litigioase de ordin mate
rial, s-au stabilit măsuri menite 
să stimuleze activitățile sportive 
în școală. Se poate evidenția, de 
asemenea, o mai mare preocu
pare pentru îndeplinirea obiec
tivelor de performanță. In urma 
măsurilor luate anul trecut, or
ganele locale pentru educație 
fizică șt sport au putut urmări 
mai atent rezolvarea sarcinilor 
cuprinse în planul de dezvoltare 
Pe doi ani și pentru Jocurile 
Olimpice din 1972. Se remarcă 
o prezență mai activă a mem
brilor birourilor și consiliilor 
județene, a metodiștilor, în sec
ții, la antrenamente, la con
cursuri.

(Continuare în pag. a 2 a)
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PUNCTE ALBE SI NEGRE 
ÎN RINGUL JUNIORILOR

Revenind asupra „zonelor" pu- 
giliștilor juniori, astăzi ne oprim 
Ia ceea ce ni s-a părut mal 
semnificativ șl esențial la Piatra 
Neamț și Oltenița.

La Piatra Neamț, cele zece 
județe participante 'Bacău. Boto
șani, Constanța, Iași, Neamț, 
Prahova. Suceava, Tulcea, Va
slui șl vrancea), prezentând pes
te 130 de juniori mici și mari, 
au alcătuit un colectiv extrem 
de eterogen ca valoare. In a- 
fara județelor Prahova (6 fina
liști). Iași (5), Neamț (4) șl Ba-

ZONA PIATRA NEAMȚ
Campionii, la juniori mici 

(în ordinea categoriilor) : V. 
Soroceanu (Iași), S. Grădi
nara (Neamț), M. Oatu (Ba
cău), N. Panait (Prahova), 
Gh. Mantu (Neamț), R. Che- 
laru (Iași), V. Lupu (Iași),
M. Lupu (Tulcea), ” 
se (Tulcea), 
(Suceava), 
(Neamț), C.

ZONA
Campionii, .. .

45 kg : N. Petre (Ilfov), 48 : 
I. ștefan (Argeș), 51 : **
ștefanescu (Galați), 54 : 
Manea (Buzău), 57 : Gh. Cri- 
hana (Galați), “ "
(Galați), 63,5 : 
greș), 81 : V.

Juniori mari 
drescu (Ilfov), 48 s 
(Ilfov), 51 : C. Bodolan (Ga
lați), 54 : N. Nicolae (Argeș), 
57 : C. Dumitrescu (Buzău), 
60 s A. Guțu (Galați) ; 63,5 :
N. Feroiu (Argeș) ; 67 : S, Ef-
timie (Galați) ; 71 : C. Dumi
trescu (Buzău) ; 75 : V. Năs- 
tase (Argeș) ; +81 : FI. Geor
gescu (Teleorman).

C. Tudo-
Sllișteanu 

Matache 
Tudose (Iași).

M. 
Gh.

oltenița
la juniori mici t

(Argeș),
(Galați),

M. 
C.

60 : N. Bogdan 
I. Drăguș (Ar- 
Hiera (Argeș).

: 45 : D. Mlz- 
C. Ene

Dinu condurat (Dinamo Bacău, 
antrenor Grlgore Nicolae). Con
stantin Agrlgoroale (Nicolina 
Iași, antrenori N. Florescu și 
Gh. Călin — cel mai bun pu
gilist al turneului). Alexandru 
Fllipescu (petrolul Ploiești, an
trenor Gh. Popescu) șt Viorel 
Giurgiucă (Energia Cîmplna, an
trenor P. zâinescu). Sîntem de 
părere că toți cel menționați 
pot orlcind să împrospăteze lo
tul nostru de tineret.

La Oltenița, surprize : județele 
Vîlcea șl Dîmbovița au absentat 
de la întreceri, nemotivat, sin
gurele județe care s-au prezen
tat cu echipe aproape comple
te fiind Galați și Argeș. Ca ur
mare. la juniori mici, de la ca
tegoria ușoară și pină la semi
grea n-au existat concurențl, 
așa că... lipsesc șl campionii de 
zonă I Juniorii mari se vor pre
zenta la finale, și ei, fără nici 
un reprezentant al acestei zone 
la categoria semigrea, din a- 
celașl motiv.

Competiția a fost dominată de 
reprezentanții Argeșului și Ga- 
lațfului. care se vor prezenta la 
Brașov cu cite 6 finaliști. Totuși, 
în asemenea condiții de „con
curență" este greu să apreciem 
că cei care au fost remarcați 
în mod deosebit aici (C. Dumi
trescu — Buzău, Fl. Georgescu— 
Teleorman, C. Bodolan și A. 
Guțu—Galați, N. Nicolae—Argeș), 
Se vor prezenta în „ținută" co
respunzătoare la finale.

Notînd organizarea ireproșa
bilă la Piatra Neamț șl bună la 
Oltenița, precum și arbitrajele 
competente ale brigăzilor de ar
bitri. încheiem trecerea în re
vistă a zonelor pugltlstice ale 
juniorilor așteptînd, eu prilejul 
finalelor de la Brașov, tragerea 
unor concluzii complete.

Gh. ILIUTA 
M. VOICU, 

corespondent

Aportul

ULTIMUL MECI
Nr. 876 (6310)

Retrospectiva in sportul școlar de pe Taica Pranovet

Schiul—în diferite ipostaze...

cău (3), reprezentate la un nivel 
corespunzător, celelalte slnt rela
tiv departe de cerințele unor 
finale ae campionat național, 
chiar dacă vor avea reprezen
tanți la ele. Apariția unor pu- 
giliștl din Piatra Neamț în fi
nalele campionatului național 
surprinde îmbucurător. Șansele 
lor. însă, de a cuceri vreun titlu 
de campion sînt mici. Am re
marcat. totuși, un autentic ta
lent în persoana juniorului 
Gheorghe Matache, de numai 15 
ani — categoria semigrea — cu 
care, în viitorul apropiat, har
nicul antrenor Constantin Ma
xim își va face, desigur, o bună 
carte de vizită. Notabilă este și 
apariția unor noi centre pe har
ta pugllistică autohtonă, cum 
sînt cele de la Botoșani, Su
ceava sau vaslui, 
nu au avut timp 
pregătire pentru a 
la nivelul secțiilor 
ne-au demonstrat o
nătoasă, spre box curat, armo
nios îmbinat cu calitățile fizi
ce Individuale.

impresia generală este că ju
niorii prezențl la Piatra Neamț 
au demonstrat, cu mici excep
ții. inerente, o pregnantă ten
dință spre tehnică, nivelul mul
tor Analiști anunțînd o armo
nioasă integrare a acestora fn 
rîndul celor mal valoroși ju
niori din țară. Din rindurile lor 
menționăm în mod deosebit pe

Ințr-una din nuvelele sale, 
Jack London a descris, ca 
nimeni altul, finalul tragic 

- al unei cariere pugilistice, 
inspirindu-se din numeroa
sele exemple pe care boxul 
profesionist i le punea la 
dispoziție.

Atras de farmecul ringu
lui format din trei corzi, 
prins în viitoarea dorinței de 
celebritate, tinărul pugilist 
era destul de repede captat 
în mrejele poleite ale boxu
lui profesionist si își sfîrșea, 
neîmplinite, visele, tinerețea 
și — deseori — chiar viața. 
Așa era 
secolului 
așa este 
mirajul 
exclusiv 
selor și rezultatele pariurilor. 
prin atracția spectaculosului 
inuman, prin iluziile deșarte 
ale celor ce au dorit faima.

Ultimul meci în cariera 
unui boxer profesionist re
prezintă, în marea majoritate 
a cazurilor, „firul de pai“ 
căutat și apucat cu dispera
re, ca încercare finală — ne
reușită —• de a evita sfîrși
tul...

In cadrul întîlnirij de box

deseori 
atunci, la începutul

XX, aproximativ 
și acum, acolo unde 
ringului se traduce 
prin farmecul bur-

care, deși 
suficient de 
se prezenta 
cu tradiție, 
tendință să-

de puțini slnt pugiliștii care 
preferă schimburi de aproa
pe.,..

• Loto-Pronosport Tg. Mu
reș a acordat boxerilor și an
trenorilor prezenți la „zona" 
din localitate, numeroase pre
mii. Printre cei care au pri
mit trofee: Petre Ambruș 
(C.S.M. Cluj), antrenorul cu 
cei mai multi finaliști — 9; 
boxerul Ion Simuleac (Stea
gul roșu Brașov), cel ‘ 
merituos învins; Eugen 
rea (Voința Reghin), cel 
tehnic boxer etc.

• Ca o surpriză a întrece
rilor zonale, notăm înfrînge- 
rea, la Arad, a campionului 
de juniori Dumitru Livezeanu 
(Dolj). El a fost întrecut în 
primul meci de Ilie Udrea 
(Gorj)!

mei 
Go- 
mai

bo-• Oricît s-au străduit 
xerii Marin Dumitrașcu 
(Steaua) și Adolf Zaibel (Prog. 
Brăila) să se angajeze în lup
ta „corp la corp", n-au reușit, 
datorită intervențiilor inopor
tune ale arbitrului ieșean Teo- 
doru. Și cînd te gîndești cît

• Printre arbitrii eviden- 
țiați la „zona" de juniori de 
la Tg. Mureș se numără 1. 
Bogdan, O. Orban, C. Ron- 
cioiu și N. Babețin.

• Sîmbătă, de la ora 19, se 
va disputa la Casa de Cultură 
a sectorului 5 (calea Șerlwi 
Vodă) întîlnirea de campioiftt 
dintre echipele Metalul și 
Progresul Brăila. în țară vor 
avea loc următoarele partidei 
Craiova: Electroputere —
Dinamo Buc (duminică, de la 
ora 10): Galați: Oțelul — 
A.S.A. Tg. Mureș; Constanța: 
Farul — Steaua.

„CAPETE DE AFIȘ" Șl CĂDERI DE CORTINĂ
De n-ar fi fost capriciile acestei 

*j*tmăverl  poate că sportul — tn 
accepția lui generală — ar fi 
teșit mai demult, fără timidităte, 
la „vedere**.  Așa, însă, a cam 
trebuit să așteptăm înseninătoa
rele buletine meteorologice, care 
nici acum nu s-ar putea spune 
că-șl înnoadă lanțul firesc al a- 
notimpului. Dar, și așa panora
micul sportiv al acestui mijloc de 
aprilie poartă plăcuta povară a 
multor competiții, cu atracAve 
capete de afiș și cu importante 
căderi de cortină.

ir
Ce-ar mai ți de spus după am

pla avancronică a „internaționa
lelor" de gimnastică? Doar că 
am dori ca aceste trei zile de în
treceri să retmprietenească spec
tatorii cu frumusețea, poate ine
galabilă, gimnasticii șl — pe cit 
se poate la ora aceasta — s4 re
constituie 
manțe de

La Satu Mare, această faimoasă 
scoală a floretei ferniijbje se „txi 
desfășura primul concurs 
Internațional dl anului, scrimerii 
noștri avindu-l drept parteneri 
de întrecere pe reprezentanții u- 
nor puternice echipe de club din 
Ungaria și Cehoslovacia.

Indrăgostițil sportului cu mo
tor se t>or relntllni duminică, nu 
la Clmplna ca de obicei, ci la 
Buzău unde este programat tria
lul așilor motocrosulut nostru, 
înaintea apropiatelor starturi in
ternaționale (obiectiv principal — 
„Cupa Dunării" — Budapesta).

ștafeta unor perfor- 
valoare și tradiție.

★
obișnuitelor recoman- 
competițiile „divtzto-

înaintea 
dări din 
mire", cîteva alte puncte de re- 
per pentru programul spectato- 
rilor de sport din diferite orașe.

o. IN FATA 
jrii rtn iiiFILEULUI

Nu, schiul nu face parte, încă, 
din sporturile despre care spu
neam că la sflrșltul săptămtnil ne 
oferă căderi de cortină. Slmbătă 
și duminici, tn Bucegl, are loc o 
mare competiție dotată cu „Cupa 
Federației". Așadar, plrtlile (șl aș
teaptă (sperăm că șl zăpada va fi 
bună) oaspeții oblșnuifl — con- 
curenți șt spectatori.

Clujul — prezență tot 
ststentă In panoramicul 
competiții — continuă să 
pe lista centrelor care găzduiesc 
principalele întreceri ale săptă- 
mtntt. tnceptnd de slmbătă (pini 
luni) bazinul clujean va fl „sta
dionul- unui important meci de 
natațte: România — Cehoslovacia. 
Iată o tntllnire internațională 
care, din multe motive, trebuie 
văzută. Printre altele, ca să ve
dem și cit s-a progresat In ul
tima vreme.

mal tn- 
marilor 
figureze

ta pentru calificarea scoțiană. Să 
nu lip șira din tribună.

HANDBAL: Etapă obișnuită — 
sînt de părere specialiștii rubri
cii, subllind doar meciul mascu
lin Universitatea București — Di
namo Brașov. De la o vreme 
(știm noi de etnd) ne place, 
parcă, mai mult handbalul și 
poate că tribunele vor fl plina 
— așa ar trebui — chiar dacă 
lipsesc derbyurlte de mare a- 
tracție.

HOCHEI PE GHEAȚA: Ultimele 
trei zile ale campionatului națio
nal. Totul merită văzut. Chiar 
dacă e sigur că, indiferent de 
rezultat. Steaua va deveni, din 
nou. campioană, chiar dacă mei 
o minune nu mai poate salva 
Tlrnava de trecerea In divizia 
secundă, chiar dacă — de fapt — 
se poate face de-acum clasamen
tul final al celor 6 echipe!

RUGBY : Etapă Interesantă cu 
un derby de tradiție pe care-l 
dorim onorat de cele două echi
pe cu cărți de vizită binecunos
cute: Grivița Roșie — Dinamo 
(meciul este programat pe stadio
nul Parcul Copilului, de la ora 
11,30).

• A fost erecluaiâ tragerea la 
sorți a meciurilor din turneul 
final masculin, care Începe în ziua 
de 23 aprilie, la Timișoara, lată 
programul partidelor : Steaua — 
Dinamo, Politehnica Galați — Ra
pid (etapa I). Dlnamo - Rapid, 
Steaua — Politehnica (etapa a 
Il-a), Politehnica — Dinamo, Ra
pid — Steaua (etapa a IlI-a). In 
retur, programat in zilele de 27—29 
aprilie, se respectă aceeași for
mulă.

Vineri Ia ora 18, la sediul 
F.R.V. va avea loc tragerea la 
sorți și pentru turneul final fe
minin.
• Antrenorii români P. Brașo- 

veanu șl D. Jitaru vor participa, 
în luna iulie, la Praga, la un 
curs de perfecționare a antreno
rilor.
• Candidatul arbitru internațio

nal Ion Covaci va conduce 
oluri din cadrul turneului 
masculin al campionatului 
gar, programat la Ruse.
• In perioada 4—7 mal, 

București, vor avea loc i 
întilnlri intre selecționatele de ti
neret (masculine și feminine) ale 
orașelor Moscova și București.

CLASAMENT 
MASCULIN, DIVIZIA A

2 58:18 40
3 59:18 39
4
5 
7

13
14 
14 
16 
16 
16 
16

Final de săptămână fără ciclism ? 
Nu. Attta doar că pe prima scenă 
vor apare acum. In lipsa frunta
șilor — plecați tn Italia, ju
niorii. Cine iubește, insă, ciclis
mul...

VOLEI: Ultima etapă — deci 
tot o cădere de cortină — înain
tea turneului final (23 aprilie: 
fetele la București, băieții la Ti
mișoara). Deocamdată vom cu
noaște echipele masculine care 
vor retrograda. La fete lucrurile 
slnt clare: vor părăsi divizia A 
formațiile Progresul București șl 
Voința Miercurea duc, ultima de
ținătoare a unui trist record; 
nici un... set cîșttgat in tot cam
pionatul.

★
Și acum, campionatele la zi...

POPICE: Se reia divizia, după 
meciul de la Bratislava. Dar, 
după etapa de slmbătă și dumi
nică, cădere de cortină ' ' ' "
campionatele mondiale 
zano.

plnă după 
de la Bol-

me- 
final 
bul-

la 
duble

FOTBAL: Cu ultima etapă a 
minl-returulul, cu derbyul Ra
pid—Universitatea Craiova, cu o 
necunoscută — din două — tn 
zona retrogradării. Ce va fi slm
bătă și duminică? Mal stăruitoa
re — șl mal grea — pare, insă, 
întrebarea: „Ce va fl după a- 
ceea ?“

P.S. Duminică juniorii vor lup-

de concu-HALTERE: peste 100 . ____
renți (reconfortantă statistică) la 
finele campionatului național de 
juniori. Va fi proba valorii con- 
curenților și antrenorilor, dar șt 
proba eficienței centrelor înfiin
țate de federația de specialitate 
in diferite orașe.

Silviu FLORESCU

1. Steaua
2. Dinamo
3. Rapid
4. „Poli." Gl.
5. Viitorul
6. Tractorul
7. „Poli.” Tim.
8. Unirea
9. Progresul 

10-11. Petrolul 
10-11. Minerul

12. Universitatea

21 19
21 18
21 17
21 16
21 14
21 8
21 7
21 7
21 5
21 5
21 5
21 5

56:20 38 
55:32' 37 
46:30 35 
34:49 29 
37:44 28 
28:46 28 
30:55 26 
24:52 26 
24:52 26 
23:58 26

CURS

DE INIȚIERE

IN JUDO
Clubul Rapid organizea

ză un curs de inițiere în 
judo, începînd de la data 
de 4 mai a.c. înscrieri se 
fac zilnic la sediul clu
bului, între orele 10—14, 
și la sala de antrenament 
de la stadionul Giulești, 
între orele 20—22.

dintre echipele Electroputere 
Craiova si Oțelul Galați, Mi
hai Goantă a susținut ulti
mul său meci 1 Evenimentul 
a fost sărbătorit de comisia 
județeană de box și de aso
ciația căreia maestrul spor
tului Mihai Goantă i-a pur
tat cu cinste culorile. Dar, 
acest lucru, precum și feli
citările colegilor de echipă, 
ale echipei adverse, ale an
trenorilor, aplauzele specta
torilor, sînt intrate, de-acum, 
în obiceiul sportului nostru. 
Victoria prin abandon obți
nută de sărbătorit nu m-a 
impresionat în mod deosebit, 
fiindcă prin asemenea rezul
tate s-au încheiat multe din 
meciurile susținute de el în 
cei 15 ani de activitate com- 
petițională. Ceea ce intențio
nez să relev este semnifica
ția hotărfrii luate de Goantă 
de a-si încheia cariera pu- 
gilistică.

Boxul, ca sport de perfor
manță, trebuie practicat atj- 
ta timp cit calitățile fizice 
si morale, dobîndite sau în
tregite pe parcursul activită
ții, sînt de natură să favo
rizeze perspectiva bunelor 
rezultate și — ceea ce este 
mai important — sănătatea. 
Plafonarea în box reprezintă, 
în fond, un regres, concreti

primirea unui nu
mai mare de lovi- 

Această stare este ne-
zat prin 
măr tot 
turi. 
cesar a fi sesizată, obiectiv 
si cu mult curaj, atât de că
tre sportivi cit și de către 
antrenorii., și medicii de spe
cialitate.

Ultimul meci al unui bo
xer pe ringurile noastre tre
buie să ilustreze conținutul 
noțiunii 
sport, 
acolo 
tat 
unde 
rilor .. ...
rea, voința, dîrzenia trebuie 
să marcheze momentul des
pre care 
tătii profesionale, 
lie, în societate — 
nă că a fost ales 
tat».

Mi-am îngăduit 
niez aceste rînduri, 
cînd (tot atît de bine ca și 
cei în măsură să hotărască 
în asemenea probleme) că în 
prezent avem cîteva cazuri 
de boxeri care mai urcă 
treptele ringului, cu toate că 
ultimul lor meci — în ac
cepțiunea pur amatoare a a- 
cestei discipline sportive — 
pare a se fi desfășurat cu 
ani în urmă...

de amatorism în 
Ultimul gong auzit 

sus, unde ți-ai înfrun- 
bărbătește adversarii, 
în aplauzele spectato- 
ti-ai dovedit pricepe-

în cercul activi- 
în fami- 

să se spu- 
cu lucidi-

să subli*
curios-

Constantin CHIRIAC

Am urmărit îndeaproape, în 
sezonul de iarnă care a tre
cut. direcțiile practice 
desfășurare a 
sportive școlare în unele lo
calități de pe Valea Prahovei.

★
La Liceul din Sinaia, unde 

ființează o secție specială cu 
profil de schi, pregătirea s-a 
efectuat sub conducerea unui 
colectiv format din patru pro
fesori de specialitate, con
dus de prof. Constantin lo- 
van. Multe ore de educație 
fizică s-au desfășurat cu 
masa elevilor în regim de 
practicare a schiului, fapt 
care a creat posibilități mul
tiple de depistare și selecție 
a elementelor de perspecti
vă. Menționăm unele 'succese 
obținute : Alexandru Bogdan 
este component al lotului na
țional de juniori, iar repre
zentanții școlii au ocupat ma
joritatea locurilor 1 la con
cursurile județene. De aseme
nea, o cifră statistică : peste 
250 ' de elevi aic fost angre
nați in activitatea de prac
ticare a schiului de perfor
manță. Asta înseamnă, poa
te, 250 de posibili 
pioni. S-a făcut 
și este posibil ca 
mător, 
fie cooptați elevi

in clasele

de 
actwitdtiî

viitori cam- 
propunerea 
în 
de 
cu

anul ur- 
liceu să 
perspec-UNDE FAC SPORTTINERII SUCEVENI?

0 doleanță (și o sugestie) exprimată in numele studenților 
Institutului pedagogic

Ne reamintim cu cită satis
facție a fost primită, cu 
cîțiva ani în urmă, vestea 
înființării unui Institut pe
dagogic la Suceava.

Era și firesc. Fiindcă o ase
menea măsură aducea multe 
rezolvări privind sporirea 
rețelei de cadre didactice 
într-o zonă geografică vitre
gită și sub acest aspect, îna
inte de Eliberare.

Noul institut pedagogic a 
primit un local adecvat pro
filului său, iar studenții — 
cej mai mulți — au beneficiat 
de o serie de amenajări so
ciale la nivelul cerințelor.

Din capul locului, însă, 
a scăpat atenției gospodariloi" 
suceveni un detaliu nu lipsit 
de importanță. Este vorba de 
AFECTAREA UNUI SPAȚIU 
PE CARE SA POATA FI 
AMENAJATE CONSTRUC
ȚII SPORTIVE SIMPLE — 
sectoare pentru practicarea 
atletismului, terenuri de vo
lei, baschet șt fotbal; adică, 
unele condiții minime pentru 
pregătirea fizică a studenților 
din acest oraș.

★
Este adevărat că promisiuni 

au existat în fiecare an, dar 
materializarea lor a fost 
permanent amînată. La fel de 
adevărat este că activul ca
tedrei de educație fizică a 
institutului, în așteptarea 
unor( rezolvări, a solicitat 
sprijinul organelor locale ob-

Deși inaugurat doar cu 10 
zile in urmă, cel de-al XXIII- 
lea campionat al României la. 
polo ne oferă deja cîteva ele
mente de analiză, privind e- 
chipele ce compun prima di
vizie. Noua formulă de dispu
tare pe etape-turneu, săptă- 
mînale, concentrează într-o lo
calitate jumătate din numărul 
echipelor, astfel că acestea au 
și susținut cite 4—5 jocuri.

A doua etapă, disputată sîm
bătă și duminică Ia Cluj, ne-a 
pus în fața unor noi clemente 
de discuție.

Se cuvine să remarcăm, în 
primul rînd, că antrenorii și 
sportivi! s-au străduit să a- 
plice concepțiile noi in pre
gătire, concretizate prin dina-DUPĂ PLENARELE C.J.E.E.S.

(Urmare din pag. I)
S-a constatat, cu rare excepții, 

preocuparea pentru Îmbunătăți
rea și dezvoltarea bazei mate
riale a mișcării sportive. în afara 
construcțiilor și amenajărilor de 
noi stadioane, realizate din fon
durile alocate pc plan central, 
au fost Înfăptuite prin măsuri 
inițiate pe plan local noi obiec
tive, s-au extins unele baze
sportive existente. Astfel, in 
Județele Tulcea, Constanța, Ga
lați, Bacău, Caraș-Severln, Neamț, 
Olt, Ilfov, ct> sprijinul consilii
lor populare județene șl printr-o 
serie de lnțiative s-au amenajat 
numeroase terenuri sportive noi 
șl s-au efectuat importante lu
crări pentru modernizarea Și 
extinderea unor obiective spor
tive. Acțiuni de acest fel s»țu 
întreprins, sau sînt in curs de 
desfășurare, in Județele Botoșani, 
Timiș, Hunedoara, Mehedinți, 
Bacău, Suceava șt altele.

Plenarele au subliniat că, In 
ultima perioadă, se fac simțite 
tn mai mare măsură spriji
nul și îndrumarea acordată de 
Comitetul Executiv al C.N.E.F.S. 
și de unele federații sportive.

Dar in cadrul dezbaterilor pe 
care le-am urmărit au fost re
liefate și unei» neajunsuri care 
mai persistă tn desfășurarea ac
tivității sportive de masă, in 
sportul de performanță, in folo
sirea intensivă a bazei materiale 
ca șl tn stilul de muncă al 
consiliilor județene.

Din concluziile desprinse cu 
prilejul desfășurării plenarelor, 
din analiza lipsurilor semnalate 
și din propunerile făcute rezulta

și unele obiective ce vor sta In 
atenția Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport 
pentru perioada următoare.

Va fi impulsionată activitatea 
In vederea înfăptuirii sarcinilor 
stabilite pentru acest an în do
meniul activității de educa; te 
fizică ți sport a maselor. In 
acest scop, consiliile județene 
pentru educație fizică și sport 
vor primi ajutorul necesar.

In vederea înfăptuirii obiecti
velor și măsurilor adoptate 
pentru dezvoltarea activității 
sportive de performanță, cuprinse 
în plănui pentru Jocurile Olim
pice din 1972, atenția C.N.E.F.S. 
va fi concentrată, în perioada 
ce urmează, îndeosebi pe : 
consolidarea actualelor secții de 
performanță din cluburi și aso
ciații ; dezvoltarea bazei de 
masă a sportului de perfor
manță ; îmbunătățirea selecției ; 
ridicarea procesului de instruire șl 
educație sportivă la nivelul exigen
țelor actuale. Se va continua cu mal 
multă intensitate, acțiunea de 
dezvoltare a bazei materiale a 
activității sportive, cu accent pe 
stimularea inițiativelor locale, 
contribuția cetățenilor șl apor
tul prin munca patriotică a 
tineretului. împreună cu consi
liile populare județene și orga
nele U.T.C., consiliile județene 
pentru educație fizică și sport 
vor stabili concret spațiile și 
răspunderile pentru amenajarea 
in 1970 a terenurilor de joacă 
pentru copii, precum ți a celor 
necesare activității sportive de 
masă a elevilor ți studenților. 
De asemenea, se vor lua măsuri

pentru buna Întreținere ți uti
lizarea intensivă a tuturor ba
zelor sportive existente.

Biroul C.N.E.F.S. șl activul 
central, vor acorda un sprijin 
mal mare consiliilor județene șl 
cluburilor sportive, în perfecțio
narea stilului de muncă, se va 
generaliza cu mai multă operati
vitate experiența pozitivă din 
activitatea acestora.

In același timp, in atenția 
C.N.E.F.S. va sta in mal mare 
măsură îndrumarea activității 
federațiilor sportive, pe linia 
îmbunătățirii legăturii acestora 
cu consiliile județene și clubu
rile sportive, urmărindu-se În
deosebi asigurarea unei prezențe 
mai active a federațiilor in 
județe șl Ia cluburi și rezolvării 
mai operative a diferitelor ce
rințe juste ale acestor unități.

Se va urmări, do asemenea, 
ca prin intermediu] presei de 
specialitate să se oglindească 
mai bine activitatea multilate
rală pe care o desfășoară consi
liile județene, cluburile sportive, 
precum și federațiile pe 
de sport, modul in care 
iți Îndeplinesc obiectivele 
acest an.

Avem convingerea că in 
conlucrare cu organizațiile 
stat șl obștești investite pr 
lege cu atribuții in domeniul 
activității sportive, in anul 1970, 
printr-o muncă susținută se va 
realiza un progres al educației 
fizice a maselor șl ai sportului 
de performanță din țara noastră.

Consfătuirile ample și rodnice 
care au avut loc la Începutul 
acestui an au reprezentat un 
excelent punct de plecare.

ramuri 
acestea 
pentru

st rfnsa 
de

ținînd uneori accesul pe bs.'- 
zele sportive gle municipiului 
Suceava pentru a-și desfășura 
activitățile sportive de masă 
(Cupa anilor I, crosul de 
toamnă, meciurile din cadrul 
unei competiții de volei etc.).

Dar asta n-a însemnat mare 
lucru, gazdele avînd și ele 
de răspuns unor obligații mul
tiple, decufgînd din îndepli
nirea propriului calendar 
competițional. Așa se explică 
lipsa de continuitate în des
fășurarea unor acțiuni cu 
caracter sportiv ale studen
ților de la Institutul peda
gogic.

Mai recent, la intervenția 
rectoratului, a fost obținut, 
după îndelungi tratative, un 
hectar dintr-un sector agri- - _______
col (?), dar fără o acoperire " acțiune toți cei 800 de stu- 
legală, fără un act de pro- '
prietate. Lectorul universitar 
Mihai Sprinceană, șeful ca
tedrei de educație fizică a 
institutului, a ținut să ne 
precizeze: „Intr-o asemenea 
situație de provizorat ar fi 
imprudent să investim bani 
pentru unele amenajări spor
tive. Fiindcă, oricînd, Consi
liul popular al municipiului 

părăsim

află un spațiu destul de întins 
— circa 1,5 ha; un fel de 
islaz pe care pasc nestînjenite 
oile. Transformarea lui in
tr-un complex sportiv studen
țesc ar echivala cu împlini
rea unui vgchi vis. Mai mult, 
aici ar putea, să-și desfășoare 
o ,parte din activitatea spor
tivă și tineretul din școli, 
după un program stabilit de 
comun acord. Fiindcă, în Su
ceava, nici elevii n-o duc 
mai strălucit la capitolul 
„baze sportive".

Cît privește amenajarea 
propriu-zisă a unui asemenea 
complex sportiv, există toate 

„itaranțule^. cC. jsa...sțaiL-.pu te a 
„realiza prin muncă voluntară, 

începînd chiar din această 
primăvară. La o asemenea

live din toate colțurile țării 
și cointeresați prin acordarea 
de burse. El s-ar bucura ast
fel de condițiile bune pe 
care le oferă liceul. In acest 
caz și alocațiile ar putea fi 
majorate, pentru ca baza ma
terială și posibilitățile de pre
gătire (deplasări in alte lo
calități sau la pirtii mai folo
sitoare pentru antrenamente
le schiorilor avansați. Cota 
1 400, Vîrful cu Dor) să fie 
perfect armonizate cu scopu
rile școlii.

Nu aceeași a fost situația 
la Școala profesională a Uzi
nei de mecanică fină din Si
naia. în afară de cei cițiva 
elevi legitimați la clubul Vo
ința Sinaia, activitatea spor
tivă de masă a lipsit cu de- 
săvîrșire (nici măcar gimnas
tica de înviorare, atit de ne
cesară și, mai ales, posibilă 
într-un internat nu se efec
tuează ; cu atît mai puțin 
sportul de performanță!). De 
ce ? Pentru că, poate, lip
sește nu numai o mină fer
mă dar și un interes ele
mentar. Conducerea sportivă 
a fabricii nu are nici un fel 
de cunoștințe despre manifes
tările de acest gen din pro
pria școală profesională.

în schimb, la liceul din 
Bușteni au existat ți hotărîre 
și dragoste de lucru. Profe
sorul Ludovic Ratea, în ace
lași timp și director adjunct 
al liceului, a considerat ca 
una din cele mai reușite ac
țiuni din școală să o consti
tuie înființarea, din inițiati
vă proprie, a unui centru de 
schi, de care avea să se ocu
pe profesorul cu specializare 
in acest sport, Florian Taloș. 
Activitatea sportivă pe acest 
plan a avut un dublu scop: 
activizarea masei de copil In 
practicarea sportului apoi e- 
vidențierea talentelor exis
tente și canalizarea lor spre 
„treptele" superioare — cen
trul de schi al orașului și 
asociațiile Caraimanul Buș
teni și Voința Sinaia,

Faptele relevate scot în e- 
videntă cîteva concluzii. Spor
tul școlar de pe Valea Pra
hovei s-a polarizat în bună 
măsură în direcția practică
rii schiului. în afara orelor 
afectate de programa școlară 
s-a practicat acest sport și 
în timpul liber al elevilor. 
S-a lucrat în general cu in
teres și dragoste, iar rezul
tatele, sîntem convinși, nu 
vor întîrzia să apară.

Sezonul de schi se sfirșeș- 
te și locul activităților hiber
nale îl vor lua sporturile de 
vară. Multe lipsuri ieșite în 
evidență vor trebui lichidate 
pe viitor. Căci să nu uităm; 
bunul gospodar își face vara, 
sanie;,.

Radu TIMOFTE

ne poate obliga să 
terenul".

★
Și, totuși, pentru a 

impas, o soluție 
la poalele dealului Tătărașu- 
lui, din marginea Sucevei, se

ieși din 
există :

denți ai Institutului pedagogic 
ți, fără îndoială, și școlarii 
suceveni vor fi gata să par
ticipe cu însuflețirea care îi 
caracterizează. Mai ales că 
li s-ar împlini un deziderat 
dintre cele mai acute.

Supunem de aceea condu
cerii Consiliului popular al 
municipiului Suceava această 
sugestie, cu convingerea că 
ea ar putea însemna punctul 
de plecare în materializarea 
unei inițiative pe cît de lă
udabile pe atît de utile.

Tiberiu STAMA

BULETINULZĂPEZII
Serviciul Prevederi de 

scurtă durată, din cadrul In
stitutului Meteorologic, ne-a 
comunicat că ieri dimineață 
grosimea stratului de zăpadă 
în zona de munte era urmă
toarea : Sinaia — Cota 1 500 
7 cm, Vf. Omul 100 cm, Pre
deal 8 cm, Păltiniș — Sibiu 
23 cm. Fundata 8 cm. Seme- 
nic 66 cm, Paring 17 cm, 
Cuntu 28 cm, Țarcu 90 cm, 
Băișoara 3 cm. Zăpada era 
proaspătă, ca urmare a nin
sorii căzute în ultimele 24 de 
ore peste stratul vechi.

Pentru sfîrșitul săptămînii 
se prevede ameliorarea timpu
lui prin încetarea ninsorilor 
și urcarea temperaturii. Vor 
cădea, insă, averse izolate sub 
formă de ploaie.

mizarea tempoului de joc. Dar, 
creșterea ritmului competitiv 
are consecințe nu numai asu
pra jocului — spectacol, cît 
mai ales asupra manierei de 
arbitraj. Disputele in apă, in 
afara limitelor fair-play-ului. 
sînt sancționate cu „un minut 
eliminare". în cele 11 partide 
s-au dictat 88 eliminări, cu 32 
mai puține decît in orima e- 
tapă-tumeu ‘ __ ii
București (4—5 aprilie). In e- 
tapa a Il-a s-au „evidențiat” 
Alexandrescu (Olimpia Ora
dea) cu 4 eliminări, urmat de 
Silha, Damian (I.E.F.S.), Stă- 
nescu (Crișul) și Ilea (Oltm- 
pia) cu cite 3. La aceste faul
turi grave, dacă adăugăm și 
cele 13 lovituri de penalty, 
constatăm că este necesar să 
se intervină în tehnica aticu
lui adversarului și a depose
dării lui de balon.

Din fișa de urmărire a Jocu
rilor am desprins, de pildă, 
In partidele de Ia Oradea 135 
faulturi simple. Aceasta în
seamnă că la fiecare 3 secunde 
(t ! !) intervine un fluier al 
arbitrului. Are Ioc, așadar, un 
adevărat concert... pentru flu
ier, iar cursivitatea acțiunilor 
și valoarea spectaculară a 
competiției scade.

Cîteva referiri la eficiența 
șuturilor Ia poartă subliniază 
un procent care se apropie de 
40 la sută. Etapa pe care o 
comentăm totalizează 98 de 
goluri. Adică, cu 95 mai pu
ține decît în prima etapă. A- 
larmant apare alt aspect. $i 
anume acela că (în medie) 
o echipă trage la poartă o

desfășurată in

dată la două minute. Regula
mentul prevede că o echipă 
este obligată să șuteze la 
poarta adversă in maximum 
45 secunde din clipa în care 
deține balonul. E suficient să 
amintim că jucătorii de la 
I.E.F.S. au tras ia poartă, in 
partida cu Olimpia Oradea, de 
patru ori în trei reprize, res
pectiv in 15 minute (I).

Pe de altă parte, în cursul 
unei partide apar numeroase 
eliminări de jucători, datorită 
greșelilor în „timp mort". Ast
fel, se întilnesc muite situații 
de joc cu „om în plus". 
Dar, ne Valorificarea superiori
tății numerice decit intr-un 
procent extrem de redus, ri
dică alte probleme de instru
ire tactică a poloișt.ilor.

Aria de analiză a unei eta
pe este mult mai mare, iar 
sistemul actual de desfășurare 
a diviziei favorizează o supra
veghere omogenă și unitară 
mai In profunzime. Noi am fă
cut aceste observații, la în
ceput de campionat, in dorin
ța de a fi preluate, prelucrate 
și aplicate în procesul de pre
gătire, în vederea creșlerii va
lorice a Jucătorilor și, impli
cit. a diviziei, deoarece există 
încă rezerve suficiente pentru 
poloul de performanță.

Corneliu RADUȚ

CAMPIONATUL
DE HOCHEI

(Urmare din

poloul de

P.S. Se 
zentanții

impune ca repre- 
comisiei tehnice de 

polo din F.R.N. să lărgească 
sfera indicatorilor pentru o- 
biectivizarea dinamicii cam
pionatului național.
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MECIUL PORTARILOR
Studenții clujeni, scăpali de 

spectrul retrogradării, și ho- 
cheiștii de la Tîrnava, resem
nați la gîndu] că vor activa 
la anul in „B“, au acționat 
deschis, făcînd — și unii și 
alții — cel mai frumos joc al 
lor. Au combinat inteligent, 
au luptat pentru fiecare puc 
S> au tras din poziții dificile, 
dar portarii Rotii (Ag.) și Or
ban (T) au apărat excelent. 
Scorul : 2—1 (1—0, 0-0, 1—1) 
pentru Agronomia, 
cat : Gali (min. 
(min. 57) și, respectiv, 
(min. 45).

Au
2).

rnar- 
Cozan 
Albert

★

STEAUA — A VlNTUL
CIUC 9—3 (3—0. 3—0, M. 
- - - - - 1-3).
Juniorii steliști au mai făcut 
un pas spre titlu, cîștigind 
o partidă care se anunța grea.

ȘC. SP. NR. 2 Buc.—SC. SP. 
GHEORGHIENI 12—1 (7-0,
4—1, 1—0). Superiori, bucu-
reștenii au Jucat mii mult in 
treimea adversă, avind un a- 
tacant cu mult simț al porții 
in juniorul Pădurarii, autor a 
4 goluri.

GHEORGHE LUPU 63,9 LA 100 m SPATE
CLUJ 16 (prin telefon) Aflat 

în formă excelentă, tinărul Gh. 
Lupu (antrenor Gh. Dimeca) 
In vîrstă de 15 ani a înotat 
distanța de 100 m spate în 63,9, 
performanță ce egalează re
cordul de Seniori al țării, și 
corectează pe cele anterioare 
de juniori, stabilite cu numai 
o zi înainte. Alte rezultate 
din a doua reuniune finală a 
concursului republican de pri- 
mavitră rezervat juniorilor și 
copiilor (categ. A) :

JUNIORI — 400 m liber (tn): 
Z. OPRIȚESCU 4:40,0 (r.p.), E>.

Copcealău 4:42,3 (r.p.), H. Po- 
toenik 4:57,0 ; 100 m spate (m): 
GH. LUPU 63,9, E. Manolescu 
69,8, A. Seicaru 72,0 : 100 m 
delfin (m) : AU GHERBAN 
67,3, Postăvaru 68,8, Jeleru 
69,8 ; 4X200 m liber (m) : DI
NAMO 10:09,7; 100 m spate 
(f) : M. MĂZGAREANU 1:19,2, 
U Radu 1:24,0 ; 400 m liber 
(t) : U RADU 5:15,4 (r.p.), A. 
Pupăzan 5:28,4, V. Damian 
5:31,5; 100 m delfin (f) : S. 
SLECIAN 1:13,8, A. Anton 
1:16,5 ;

COPII — 100 m spate fm) :
COATU 71.6 Wettcrneck 

72,3 ; 100 m delfin țm) : T. NI- 
COLAE 67,9, A. Nicoară 77 6 ; 
400 m liber (m) : T. NICOLAE 
5:11,0, A. Horvath 5:13,4. S. 
Crăciun 5:19,1 ; 100 m spate 
(f) : L. DAN 1:19.2, I. Sporea 
1:19,2, O. Dobre 1:10,8; 100 m 
delfin (f) : A. GROZA 1:13.6, 
D. ITluzin 1:18,0, D. Pop 1:19.8: 
400 m liber (!) : A. GROZA 
5:25,4, R. Lungu 5:29,1, L. 
Seide 5:40,4.

c.

P. RADVANl-coresp.
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Pc teme de etică

de porta- 
la echipa 
a fost pe- 
— pentru 
arbitru —

Nu de mult, un tinăr și. se 
pare, talentat fotbalist dina- 
movist, este vorba 
rul Slana, titular 
de tîneret-rezerve, 
debsit disciplinar 
injurii aduse unui
cu o suspendare de 6 etape. 
Mărturisim că pedeapsa ni 
s-a părut, Ia pronunțarea ei, 
severă, dar am interpretat 
gradarea punitivă ca o ho- 
tărîtă măsură educativă, care 
să-I facă pe tînărul Stana 
(n-are nici 18 ani) să înțe
leagă că fotbalul, sportul în 
general, se încadrează (și tre
buie să se încadreze) într-un 
climat etic de respect reci
proc, de atitudine demnă, co
rectă, principială.

Nu mică ne-a fost mirarea 
aflînd, zilele acestea, că sus
pendarea de 6 etape dictată 
împotriva jucătorului Stana 
a fost redusă (din senin) Ia 
2 etape, el fiind — „pe fază" 
— încorporat în Iotul de ju
niori care se pregătește pen
tru meciul România — 
U.R.S.S., joc preliminar la 
turneul U.E.F.A.

Nevoia acută de portar 
(Purcariu fiind submediocru 
la meciul oficial precedent) 
justifică, oare, „clementa'' fe
derației vizavi de tînărul Sta
na ? Privind-o ca pe o... ex
plicație, nu o putem, în nici 
un caz, privi ea pe o scuză.

înfrîngînd principiul, măsu
ra nu este în nici un caz 
educativă — față de Stana 
(care își va zice că este de 
neînlocuit și nu va învăța 
nimic din lecția primită) și 
față de colegii săi — și nu 
poate fi acceptată chiar dacă 
ea ar duce la sacrificarea ți
nui rezultat de partidă.

Opinia publică este mult 
mai interesată ca juniorii 
noștri să ajungă oameni in
tegri. decît de obținerea unui 
rezultat de meci, fie el și 
important

M. p.

P.S. — Apropo, știți că 
Beara, Sekularaț sau Zamba- 
ta n-au jucat cîteva meciuri 
oficiale în prima reprezenta
tivă a Iugoslaviei (în care 
prezența lor ar fi contat con
siderabil) fiind sancționați — 
ferm. — disciplinar?

OPINII
__d

CUPLUL
SĂ DEVINĂ

ascultînd părerile 
i spccia- 

în ale fotbalului 
putem aprecia la întreaga 
sa valoare încercarea antre
norilor echipei naționale 
a face din doi jucători 
Neagu și Dumitrache — 
cuplu adevărat.

Să-l ascultăm, de exem
plu, pe antrenorul Max Mer
kel de la F.C. Sevilla vor
bind despre această proble
mă. El declara înaintea jo
cului decisiv cu Real la Ma
drid că problema principală 
este neutralizarea lui Aman- 
cio, singurul tunar al adver
sarului. Iar întîlnirea a fost 
cîștigată de „sevilleros" 
Iui Merkel care au reușit 
și-au propus relativ la 
mancio confirmînd teoria 
Merkel despre șansele unei 
înaintări cu un singur om de 
gol.

La fel raționează si Didi 
cînd discută despre șansele 
echipei Peru la C.M. față de 
echipa Bulgariei. El spune 
că dacă va reuși să-l mar
cheze strict pe Asparuhov,

Numai ascultînd 
celor mai buni S_ olnliști

de

un

ai 
ce 
A- 
lui

Foarte plăcută, lectura mul
tor scrisori în care corespon
denții rubricii propun, cu 
argumente tehnice, valorice 
sau... sentimentale, jucători
— alții decît cei selecționați
— pentru cele două loturi 
reprezentative, cere un sin
gur răspuns : acum este, în 
orice caz, prea tîrziu pen
tru a se opera modificări 1 
Rămîne doar să vedem cine 
a avut dreptate...

Dar, să răsfoim celelalte 
scrisori.

STELIAN IONESCU — 
Brașov. Handbal-spectacol sau 
handbal subordonat victoriei? 
Ambele puncte de vedere ex
primate (fiecare cu rezervele 
de rigoare) în coloanele zia
rului nostru v-au îndemnat, 
ca pasionat al acestui sport, 
să ne împărtășiți o părere 
eu care personal sînt perfect 
de acord. Sublimați, în esen
ță. . că marele 
handbal este 
principal, de 
specificul său 
precum și de 
spectaculozitatea lui. 
opinia dv. exagerările de na
tură exhibiționistă nu sînt 
cîtuși de puțin recomanda
bile, din motive care au în 
vedere nu numai eficiența 
jocului, ci și un anumit plan 
etic. Toate celelalte drumuri 
spre spectaculozitate trebuie, 
într-adevăr, căutate cu am-
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interes pentru 
determinat, în 
caracterul și 
competițional, 

frumusețea și 
După

CLASAMENTUL1 DIVIZIEI A

RAPID-UNIVERSITATEA CRAIOVA
LUPESCU AȘTEAPTA UN SECRET NUMAI
AVIZUL MEDICULUI

Ploaia rece șî vîntul tăios i-au obligat pe ra- 
pidiști să se mulțumească — pentru antrena
mentele de miercuri dimineața și joi — cu di
mensiunile sălii de sport din Giulești.

In final, antrenorul Bărbulescu s-a declarat 
mulțumit de seriozitatea și buna dispoziție a 
lotului, incepind cu Răducanu și terminînd cu 
Dumitru (proaspăt căsătorit !).

După antrenament, am încercat să aflăm 
părerea Jui Neagu despre ultimul derby al cam
pionatului dinaintea lui „El Mundial '70“. lat-o : 
„Faptul că sînt angrenat în lupta pentru titlul 
de golgeter mă obligă ; voi căuta să cîștig 
duelul cu Tătaru II, dar mai ales cu... Oble- 
tnenco, în teren'*.

De notat o singură absență : Lupescu — in
disponibil din cauza unei întinderi musculare, 
suferită în meciul de la Cluj. Deocamdată, 
medicul nu a luat nici o decizie în privința 
utilizării fundașului „naționalei" în partida de 
duminică.

PENTRU... CITITORI!
Am căutat să luăm legătura, prin telefon, 

cu antrenorul sau cu medicul echipei craiovene. 
Dar aceștia se află, după meciul cu Crîșul, 
undeva, intr-un loc inaccesibil vizitatorilor și 
solicitanților. Insă, prin amabilitatea secre
tarului clubului, I. Dobrițoiu, am aflat că an
trenorul Coldum a decis să scoată în teren, 
împotriva Rapidului, aceeași formație din par
tida cu Crișui, mai puțin Martinovici, în‘locul 
căruia va juca Nîță.

După o zi de odihnă, azi, se efectuează două 
antrenamente : unul dimineața și celălalt după 
amiază.

In încheiere, interlocutorul nostru ne-a făcut 
o mărturisire, pe care ne-a rugat să n-o dezvă- 

după 
opti- 
ehiar

luim decît... cititorilor (!) : „Mai ales 
meciul cu Crîșul, băieții manifestă mult 
mism șl sînt deciși că cîștige derbyul, 
dacă acesta se dispută la București !“

1. RAPID 21 11 5 5 29—20 27
2. UNIVERSITATEA Craiova 21 10 6 5 29—24 26
3. U. T. A. 21 12 2 7 32—29 26
4. STEAUA 21 11 3 7 45-25 25
5. F. C. ARGEȘ 21 9 5 7 35-26 23
6. DINAMO București 21 10 3 8 36—27 23
7. PETROLUL 21 8 6 7 24—22 22
8. DINAMO Bacău 21 8 6 7 38—32 22
9. „U" Cluj 21 8 9 6 29—27 21

10. JIUL 21 9 3 9 25—27 21
11. STEAGUL ROȘU 21 9 3 9 26—29 21
12. FARUL 21 9 2 10 28—30 20
13. CRISUL 21 7 3 11 27—36 17
14. C.F.R. 21 6 5 10 17—31 17
15. POLITEHNICA 21 7 2 12 24—27 16
16. A. S. ARMATA 21 3 3 15 14—39 9

ANGELO NICULESCU Șl DR. D. TOMESCU

AU PLECAT LA SOFIA

Aseară, Angelo Niculescu 
și dr. D. Tomescu au plecat 
la Sofia, unde urmează să 
discute o serie de probleme 
legate de acomodarea fotbaliș

Ieri, pe stadionul „23 Au
gust", lotul U.E.F.A., care se 
pregătește în vederea partidei 
de duminică cu selecționata 
TLR.S.S.. a susținut ultimul 
joc de verificare în compania 
formației Agronomia. Deși te
renul a fost îmbibat cu apă 
și replica adversarilor nu a 
fost de loc de complezență, 
juniorii au arătat multă poftă 
de joc și, mai ales, de... goluri. 
Scorul a fost deschis de Sa
rnes. dintr-o lovitură liberă de 
la 18 m, și majorat

După pauză, prin 
cerea lui Năstase în

de Vlad. 
introdu- 

locul lui

0 DELEGAȚIE A F.R.F.
VA PLECA LUNI LA PRAGA

Luni va pleca la Praga o 
delegație a F.R.F. compusă 
din Emerich Vogi și G. Po
pescu pentru a discuta și sta
bili programul meciurilor e- 
chipei României din cadrul 
grupei I a „Cupei Europei".

Gligorie, acțiunile ofensive au 
căpătat mai multă cursivitate 
si clarviziune. Și în această 
parte a jocului juniorii au 
înscris tot două goluri. Autori: 
Năstase și Atodiresel. O im
presie deosebită au lăsat Do- 
brău, Sameș. G. Sandu, Ato- 
diresei, Năstase și Vlad. Haj- 
nal. complicîndu-se în 
acțiuni care 
re simplă, a 
în propria 
Să sperăm 
duminică el
ceste ..numere" personale, care 
s-ar putea să coste echipa. Iată 
formația folosită !n acest meci:
Frank (Stana)—Dobrău, De- 

heleanu, Sameș, Hajnal, G. 
Sandu, Bdlonl, Atodiresei, Gli
gorie (Năstase), Helvei, Vlad.

La sfîrșitul partidei, antre
norii Gh. Ola și I. Savu ne-au 
comunicat că duminică vor 
folosi același „11", cu o sin
gură modificare: Gergely — 
care n-a jucat ieri, fiind ușor 
accidentat, dar pînă duminică 
va fi apt de joc — își va re
lua postul de înaintaș central 
dreapta. (D. VL.)

unele 
cereau o rezolva- 
creat cîteva breșe 
linie de apărare, 
că în meciul de 
va renunța la a-

AVANTAJUL ECHIPELOR

UN... BLOC
sferturile de

ca șî II el- 
aibă în ve- 
considerente

echipa bulgară va rămîne 
«.fără realizator de clasă. Pc 
această socoteală își bazea
ză. de altfel, Didi calificarea 
echipei sale în 
finală.

Este probabil 
muth Schon să 
dere aceleași
cînd face eforturi, pînă acum 
zadarnice, pentru a închega 
din jucători ca Miiller și 
Seeler un cuplu omogen.

Ne mai gîndim și la cola
borarea Pele — Vava de la 
C.M. din 1958 și la cuplul 
Hurst — Hunt de la C.M. 
din 1966, care au contribuit 
decisiv la cîștigarea titlului 
suprem în acei ani. Dar ne 
gîndim și Ia cuplul Baratki— 
Auer al Rapidului din anii 
dinainte de război, pentru a 
da dreptate celor care se o- 
cupă de selecția echipei noas
tre reprezentative.

Fiindcă a neutraliza un 
singur adversar de mare e- 
ficiență ofensivă este o pro
blemă rezolvabilă in cele 
mai multe cazuri, în timp 
ce obținerea acestui efect cu

FUNCTIONAL
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doi adversari de marcă pare 
aproape imposibilă fără a pro
voca echipei un dezechilibru 
funcțional foarte grav în alte 
compartimente

De aceea, nu putem decît 
să încurajăm consecvența cu 
care antrenorii naționalei 
noastre se străduiesc să ob
țină din sudura celor doi 
realizatori de valoare o uni
tate funcțională de mare e- 
ficiență. Nu trebuie să-i des
curajeze faptul că acest cu
plu nu a reușit să acționeze 
suficient de coordonat nici 
la Stuttgart Mai este timp 
pentru a perfecționa colabo
rarea celor doi și bine ar 
fi dacă și aceștia, Ia rîndul 
lor, ar aduce o contribuție 
proprie Ia realizarea unei co
laborări cit mai rafinate în 
axa înaintării românești.

Dacă aceste străduințe vor 
duce la rezultatul dorit, e- 
chipa națională se va putea 
prezenta cu eficiență sporită 
în grelele încercări care o 
așteaptă.

N. BRAȘOVEANU

străbătute curajos 
se ajunge la vir-

biție și 
pentru a 
tuozitate.

Problema — valabilă, de
sigur, și pentru alte sporturi, 
poate mai mult la jocuri — 
a fost dezbătută și în cadrul 
unui „proces profesional" des
fășurat acum cîteva zile în 
redacția noastră. „Acuzarea" 
(cu un „rechizitoriu" funda
mentat pe ideea că echipei 
naționale de handbal nu tre
buie să i se reproșeze rela
xarea timpurie și exagerarea 
în exhibiții tehnice și pe 
ideea că jucătorilor trebuie 
să li se îngăduie să joace și 
pentru propria lor plăcere) a 
pierdut „procesul"...

Vă mulțumesc pentru scri
soare și prețuirea acordată 
unei rubrici care va face în
totdeauna loc unor teme de 
asemenea importanță.

AURELIAN VOICU —com. 
Nuci, jud. Ilfov : Mi-au făcut 
multă plăcere rîndurile dv. 
Sper că programul sportiv al 
Televiziunii vă va împlini, 
duminică, dorința de a vedea 
echipa favorită : Rapid.

SILVESTRU TĂNASE — 
București. Exprimîndu-vă a- 
deziunea la conținutul 
lului intitulat „Teste 
fonice ?“ („Sportul" 
aprilie) scrieți, printre altele : 
„Pentru noi, cei care cunoaș
tem fotbalul din tribune, sur
sele de informare despre ceea

artico- 
radio- 

— 10

In ședința ținută aseară, 
Comisia centrală de compe
tiții și disciplină a F.R.F. a 
analizat abaterile unor jucă
tori în partidele oficiale dis
putate în ultima săptămână, 
în urma discutării fiecărui 
caz, comisia a 
rele măsuri :

luat următoa-

Dărăban (Cri- 
fost suspendat

• jucătorul 
șui Oradea) a 
pe patru etape pentru lovi
rea intenționată a adversaru
lui ;

jucătorii Moruzi (Penici- 
Iași) și I. Zavera (Chi- 
Tr. Măgurele) au fost

tilor cu altitudinea, dat fiind 
faptul că echipa olimpică a 
Bulgariei a participat acum 
doi ani Ik turneul final al 
Olimpiadei din Mexic și forul 
de specialitate din țara ve
cină deține numeroase date 
referitoare la această atit 
de discutată și controversată 
chestiune.

PARTIDA „U“ CLUJ-
A. S. ARMATA TG. MUREȘ

lina 
mia 
suspendați pe cîte trei etape 
pentru lovirea adversarului;

• jucătorul C. Ionescu 
(Metalul Tîrgoviște) a fost 
suspendat pe o etapă pen
tru proteste la deciziile arbi
trului ;

• jucătorii Boroș (Vagonul 
Arad) și Petz (Olimpia Satu 
Mare) au fost sancționați cu 
mustrare pentru că s-au îm- 
brîncit ;

Standard Liege, învingătoare 
la Madrid, în meciul cu Real 
(partidă contînd în C.C.E., 
în care campionii Belgiei au 
înscris nu mai puțin de trei 
goluri), și învinsă apoi Ia 
Liege (!) de Leeds United 
(in cadrul aceleiași competi
ții, cu 1—0) ilustrează aproa
pe didactic eficiența jocului 
de contraatac, eficace chiar 
Si împotriva unei maestre a 
genului.

Convinși 
ținute de 
depte ale 
valoare,

mâni și-au reprofilat 
și-au adaptat jocul echipei 
lor la cerințele metodei. 
După părerea noastră jocul 
de contraatac cel mai evo
luat l-a practicat Dinamo 
București, acum 5—6 ani, 
și-1 practică azi Rapid și 
F.C. Argeș.

Grație

de rezultatele ob- 
echipe străine (a- 
contraatacului) de 

unii antrenori ro- 
sau

SE VA DESFĂȘURA 
LA 14 IUNIE

La cererea conducerii echi
pei A.S. Armata Tg. Mureș. 
Biroul federal al F.R.F. a sta
bilit în ședința de aseară ca 
partida Universitatea Cluj — 
A. S. Armata Tg. Mureș, re- 
programată pentru data de 22 
aprilie datorită faptului că 
o serie de jucători clujeni 
vor participa la Campionatele 
europene universitare de 
Skoplje, din luna iulie, 
se desfășoare la data de 
iunie

• jucătorii Rențea și An
drei (ambii de la Autobuzul 
București) au fost suspen
dați pe cîte două etape pen
tru injurii aduse arbitrului.

RIDICAREA DREPTULUI 
DE ORGANIZARE PE 

TEREN PROPRIU

la 
să
11

Lotul lărgit pentru C.E.
Universitar

ce se întâmplă pe teren atunci 
cînd, din diferite motive, ră- 
mînem în afara stadionului, 
rămîn cronicile gazetărești 
sau radiodifuzate. De aici 
obligația celor care ne in
formează de a transmite fapte 
reale, lipsite de subiectivism 
sau de ceea ce numim, în 
general, patimă"... (o copie 
după scrisoarea dv. a fost 
trimisă redacției sportive res
pective).

In privința unei dezbateri 
mai largi pe tema emisiu
nilor sportive-radio, vă pot 
spune că aceasta este în a- 
tenția redacției noastre.

IONEL TODIRICA — sat 
Secueni, jud. Neamț. Vi se 
pare hazliu să ne spuneți că 
în sferturile de finală ale 
C.M. se vor califica... Steaua, 
Flacăra Moreni, Petrolul Vi
dele și T.U.G. Aveți, se vede, 
nu numai chef, ci și timp 
de glume. Noi, nu...

ILIE BADIN — Galați. In
tre timp ați putut citi dife
rite comentarii după meciul 
de la Stuttgart. In celelalte 
probleme poate aveți drep
tate, dar eu nu sînt... super
stițios.

GHEORGHE MOISESCU - 
corn. Stănești, jud. Argeș. Se 
fac demersuri insistente, de 
către forurile interesate, pen
tru reglementarea condițiilor 
și modalităților de transmisii 
sportive la radio și televizlu-

In timpul 
dei Chimia 
Autobuzul 
campionatul 
aruncat cu 
iar cu 15 minute înainte de 
terminarea jocului unii spec
tatori au intrat în incinta te
renului.

Comisia centrală de com
petiții și disciplină a Fede
rației romfine 
nalizat acest 
ținută aseară 
ridice secției 
mia Tr. Măgurele dreptul de 
organizare a unei partide ofi
ciale pe teren propriu.

disputării parti- 
Tr. Măgurele — 
București. din 
diviziei C, s-a 
pietre în teren

de fotbal a a- 
caz tn ședința 
și a hotărît să 

de fotbal Chi-

Antrenorul coordonator 
ROȘCULET, care se ocupă 
pregătirea echipei noastre uni
versitare, a fixat lotul lărgit 
din care se vor alege cei 18 
jucători ce vor face deplasa
rea în Iugoslavia. Iată numele 
celor 30 de fotbaliști : Moldo
van, Crețu. Pexa, Anca, O- 
prea. Uifăleanu. Mustățea, 
Barbu. Șoptereanu („U” Cluj), 
I. Vasile, Ionescu, Damian (Sp. 
Studențesc), Niculescu, Velea, 
Strimbeanu. Niță, Oblemenco, 
Neagu, Ța răi ungă (Univ. Cra
iova), Constantlnescu, Simio- 
naș (Politehnica Iași), Petro- 
vici, Kun I. Erdeli (Politehni
ca Timișoara), Tudorie, Zo- 
tinea (Politehnica Galați), Măn- 
doiu (Progresul București) și 
Mehedinț (C.F.R. Timișoara), 
Naidin și Talpai (Jiul). 
De asemenea, în colectivul de 
antrenori, pe lingă N. ROȘ
CULET și A. ȘEPCI, a mai 
fost cooptat și antrenorul U- 
niVersitătii Craiova. STEFAN 
COIDUM.

N. 
de

interpretării crea
toare (și curajoa
se) a jocului pe 
.contraatac, pen
tru ultimele două 
echipe citate, me
ciurile în depla
sare se prezintă 
cji destule avan

taje, confirmate adeseori prin 
cucerirea punctelor.

Este adevărat că echipele 
gazdă beneficiază, în conti
nuare. de aportul moral al 
publicului și uneori de spri
jinul cavalerilor fluierului, 
dar aceste avantaje sînt de 
multe ori neutralizate de ar
gumentele fotbalistice intrin
seci.

Miercuri, în Cupa europea
nă a tîrgurilor, A.S. Roma, 
echipa lui Helenio Herrera, 
cel mai ilustru promotor al 
contraatacului, nc-a servit o 
ultimă ilustrație la temă, în
scriind, în deplasare, două 
goluri lui Gomik Zabrze 
(scor : 2—2), după ce în par- 
tida-tur echipa poloneză con
firmase si ca... titlul artico
lului nostru, terminînd jocul 
de la Roma cu 1—1 !

CARE
JOACĂ IN... DEPLASARE

nici 
Mai 

chiar că 
și funcția 

silogism, 
ne vom

Raportat Ia eternul lait
motiv al avantajului terenu
lui propriu, al jocurilor sus
ținute „acasă", titlul acestui 
articol ar putea fi privit ca 
un paradox sau ca o glumă. 
Nu este nici una, nici alta. 
Nici atentat la logică, 
atentat Ia seriozitate, 
mult vom susține 
titlul are valoarea 
unei conclusii dc 
ale cărui premise
strădui să le enumerăm, ur- 
mînd ca dumneavoastră, ci
titorii, să Ie diferențiați, ale- 
gînd premisele majore de 
cele minore.

Este binecunoscută și recu
noscută de toată lumea (fot
baliști, antrenori, ziariști, 
spectatori) maniera de joc a 
echipelor aflate în deplasare. 
Apărare aglomerată, supra- 
numerică, dîrză („apărare a- 
rici"), potențată de contra
atacuri care... mocnesc, se 
concep și se finalizează în 
interval de secunde, apoi 
garda apărării se închide din 
nou, echipa oaspete, dispusă 
într-un sistem de joc de 
maximă siguranță, pindind 
prilejul (care în box se nu
mește „descoperire", și atunci 
adversarul plasează „contre") 
unui nou contraatac.

Practicat, la început, doar 
de cîteva echipe (Inter, de 
pildă, a fost printre primele, 
dacă nu chiar primul team 
care a folosit această armă, 
ajungînd Ia ceea ce unii au 
numit „matematica contra
atacului"), jocul de contra
atac a făcut numeroși pro
zeliți, în virtutea unor expe
riențe edificatoare. Dublul 
exemplu al echipei belgiene

BILETELE PENTRU 
CUPLAJUL DE DUMINICĂ

Marius POPESCU

Tncepînd de astăzi, se vor 
pune >n vînzare. la casele 
obișnuite, biletele pentru cu
plajul de duminică 19 apri
lie de pe stadionul „23 Au
gust".

CUPON DE CONCURS

ooo
ne. Voi reveni, în cadrul ru
bricii, cu amănunte privind 
această problemă tratată în 
scrisorile mai multor cores
pondenți nemulțumiți de re
ducerea emisiunilor, de ale
gerea partidelor ș.a.

ION STAFIE — Bacău. Nu 
întotdeauna părerile croni
carilor coincid cu cele ale co
misiei de selecție. De altfel, 
după „Stuttgart", orice dis
cuție a devenit tardivă.

C. POPESCU — Constanța. 
In cazul, antrenorului V. 
Mărdărescu unele amănunte 
interesează, cred, mai puțin 
(parcă nici nu e fair de ape
lat la ele 1). Publicînd arti
colul „De ce ?... De ce ?...“, 
redacția și-a propus să apere 
nu pe antrenorul în cauză ci 
un principiu.

B. GURAN — Timișoara. 
Denumirea oficială a echipei 
este POLITEHNICA și nu 
RIPENSIA. Nu știu nici eu 
de ce a fost schimbat antre
norul Gh. Drăghiescu. Poate 
că ne spune ceva conducerea 
clubului și atunci voi reveni.

E. CONSTANTINESCU — 
Predeal. Mulțumiri pentru 
toate aprecierile dv. Voi 
transmite celor vizați obser
vațiile critice cuprinse în 
scrisoarea dv. Să vedem ce va 
urma.

Dan GÂRLEȘTEANU

PRONol

SPORT

Numele și prenumele

Adresa

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

GRUPA
GRUPA
GRUPA
GRUPA
Z CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL ?

primele DOUA CLASATE)?
A
8 

C 
D

interviu cu tov. ȘTEFAN PAVEL 
directorul Direcției asigurării de bunuri din Direcția

Recent, Administrația Asi
gurărilor de Stat a luat u- 
nele măsuri privind asigu
rările de autovehicule. Prin
tre acestea se numără și in
troducerea unor condiții spe
ciale care oferă posibilitatea 
asigurării facultative a auto
vehiculelor în cadrul folosi
rii lor la concursuri, întreceri 
sau antrenamente.

In dorința de a oferi citi
torilor unele amănunte cu 
privire la această măsură de 
prevedere, ne-am adresat tov. 
Ștefan PAVEL, 
Direcția 
care ne-a 
întrebări.

— Ce
ministrația Asigurărilor de 
Stat să introducă o astfel 
de asigurare ?

— în primul rînd, propu
nerile venite din partea u- 
nor cluburi și sportivi care 
s-au convins din proprie ex
periență că o astfel de mă
sură de prevedere le este ne
cesară. Am avut în vedere și 
faptul că, în ultima vreme, 
numărul întrecerilor automo
bilistice s-a mărit, iar iubi
torii acestui sport pot fi în- 
tîlniți în numeroase locali
tăți din țară. în plus, nu am 
neglijat nici faptul că supra
solicitarea autoturismelor în 
întreceri sportive reprezintă 
un prilej de risc mult mai

mare decît în cazurile obiș
nuite.

director în 
generală AbAS, 
răspuns la cîteva

a determinat Ad-

— Vă rugăm să ne re
latați cîteva condiții ale 
asigurării respective.

— Aceasta poate fi înche
iată numai pentru autoturis
mele înmatriculate în țară, 
pentru cazurile de avarii sau 
răspundere civilă (sau pentru 
ambele cazuri). Important 
pentru cluburi, sportivi și an
trenori este faptul că asigu
rarea se poate încheia și pe 
o perioadă de cel puțin o 
lună, ceea ce răspunde unor 
necesități frecvente.

în asigurare se cuprind 
daunele întîmplate ca ur
mare a utilizării autovehicu
lelor în timpul concursurilor, 
întrecerilor sau antrenamen
telor pentru acestea, în tim
pul deplasării de la locul de 
garare pînă la locul con
cursului sau al antrenamen
tului și retur, precum și în 
timpul deplasărilor de la o 
localitate la alta, în același 
scop. Precizez că ADAS a- 
cordă despăgubiri numai 
dacă concursul, întrecerea 
sau antrenamentul este pro
gramat oficial și controlat de 
forul sportiv competent.

— Care stnt, concret, 
răspunderile ce și le a- 
surnă ADAS față de cei

Astăzi și mîine, ULTIME
LE ZILE tn care vă mai pu
teți depune buletinele pentru 
concursul Pronosport de du
minică 19 aprilie 1970.

Programul acestui concurs 
cuprinde meciuri din cam
pionatul italian divizia A și 
cinci întllniri din campiona
tul diviziei B a! țării noas
tre, Partide interesante, e- 
chilibrate, care pot face par
ticiparea la acest concurs și 
mai numeroasă.

înainte de a completa bu
letinele. vă recomandăm să 
consultați „Programul Loto- 
Pronosport" care cuprinde a- 
mănunte asupra meciurilor 
incluse In programul de con
curs.

Pentru a da posibilitate 
participantilor să cunoască 
din vreme programul con
cursului Pronosport nr. 17 
din 26 aprilie 1970 î] publi
căm mai jos i

It Bari 
Brescia —
— Lanerossi ;
— Fiorentina ; 
Bologna ; VI ! 
Internaționale :
— Cagliari ; VIII: Verona — 
Napoli : IX t Poiana Cîmpi- 
na — Politehnica Galați ; X : 
Știința Bacău — Sportul Stu
dențesc; XI: Gaz metan Me
diaș — C.S.M. Sibiu; XII t 
Olimpia Oradea — Politeh
nica Timișoara : XIII: Va
gonul Arad — C.S.M. Reșița.

— Juventus : II: 
Lazio ; III : Milan

IV : Palermo
V : Roma — 

Sampdoria —
VII i Torino

generală ADAS

care au încheiat asigură
rile despre care discu
tăm 1

— în caz de avarii, plata 
despăgubirilor cuvenite, fără 
a se reduce vreo cotă pentru 
uzură. La asigurarea de răs
pundere civilă, sumele asigu
rate în limita cărora se plă
tesc despăgubiri, pentru unul 
și același accident, indiferent 
de numărul accidentelor pe 
toată perioada asigurării, 
sînt:

— pentru fiecare persoană 
accidentată — 60 000 de lei ;

— pentru pagube produse 
tuturor bunurilor avariate 
sau distruse — 30 000 de lei.

Socotesc util să amintesc 
și faptul că, în asigurarea 
autoturismelor pentru sport, 
se pot cuprinde — prin a- 
celași contract șî pe aceeași 
perioadă — sau suplimentar 
la asigurările în curs — 
riscurile de accidente ce se 
pot întîmpla conducătorilor 
de autoturisme sau altor per
soane aflate în acestea, pre
cum și cele ivite în cazurile 
cînd autovehiculul este con
dus de alte persoane decît 
asiguratul.

Fără îndoială, numeroase 
alte amănunte se pot afla de 
Ia unitățile și lucrătorii 
ADAS.

Aurel CRIȘAN ,



MIRCEÂ TOHUDCUL DOI -1 
ÎN TURNEUL DE BOX „STRANJATA*

Finala din 6 mai, de la 
Milano, va -fi desigur intere
santă. Cme va cîștiga tro
feul 7 Echipa Feijenoord, cu 
suedezul Kindvall și austria
cul Hasil Informație,' a cărei 

. caracteristică este jocul în 
viteză, sau ' Celtic' care păs
trează atuurile tehnice și tac
tice ale fotbalului britanic ?

★
Echipa lui Herrera, A. S. 

Roma, mai are acum o șansă 
de a intra în finala „Cupei 
cupelor", după ce la Zabrze 
a realizat un 2—2, după pre
lungiri. Formația celor pa
tru „C“ (Cappello, Cappelli, 
Cappelini și Cordova) a con
dus din min. 10 prin pe- 
nalty-ul transformat de Cap
pello, pînă în ultimele se
cunde, cînd gazdele au ega
lat tot printr-o lovitură de 
la 11 m transformată de Lu- 
banski. Au urmat prelungi
rile. ' Gornik a preluat con
ducerea prin același Luban- 
ski, dar oaspeții au egalat în 
min. 120 (!) prin golul lui 
Rossa. Așadar, la Strasbourg, 
pe teren neutru se va deci
de care dintre cele două pro
tagoniste va întîlni la 29 a- 
prilie, la Viena, în finala 
competiției, pe Manchester 
City.

★
Cine ar fi crezut că Inter 

va părăsi terenul învinsă pe 
San Siro, după ce întrecuse 
pe Anderlecht la Bruxelles ? 
Belgienii au jucat excelent la 
Milano și au cîștigat exact 
cu cît era necesar : cu 2—0, 
prin golurile înscrise de Berg
holz (min. 2 și 45). Fără 
îndoială că meciurile tur-re- 
tur din finala „Cupei euro
pene a tîrgurilor" vor fi de 
mare atracție. încă o repre
zentantă a fotbalului britanic
— Arsenal — va fi asaltată 
de o echipă de pe continent
— Anderlecht.

O concluzie semnificativă t 
dintre cele 6 finaliste, nu mai 
puțin de 3 sînt britanice! 
Este încă o dovadă a forței 
fotbalului insular.

Ion OCHSENFELD

SOFIA 16 (prin telefon de 
la corespondentul nostru). In 
cea de a doua reuniune a tur
neului „Stranjata" desfășurată 
miercuri seara, au evoluat și 
cei doi pugiliști români ră
mași în competiție.

La categoria cocoș, Mircea 
(Toni și-a asigurat dreptul de 
a participa în finală, învin- 
gîndu-1 de o manieră catego
rică pe I. Hadjiolov (Bulga
ria). La categoria semiușoară, 
după un meci echilibrat, în 
care Ovidiu Gorea a boxat 
mai tehnic dar mai puțin 
eficace decît Kalian (Bulga
ria) — un pugilist foarte 
puternic — decizia a fost a- 
cordată boxerului bulgar. 
Deci, singurul român care 
a urcat treptele ringului a- 
seară, în finală, a fost Mir Toma HRISTOV

Acești 11 cicliști cehoslovaci Q 
au început pregătirile pentru 
„Cursa Păcii" Praga — Var
șovia — Berlin. De la stingă 
la dreapta : Rzdolf Labus, 
Jindrich Marek, Ladislav Bi-
lo, Jiri Hava, Jan Smolik, 
Milos Hrazdira, Karel Vavra, 
Jiri Prchal, Jan Svorada, Jiri 
Vlcek și Peter Hladik.

Foto: C.T.K.

TINERII 

NOȘTRI 

TENISMANI 

LA SOCI
Primul turneu internațional 

de tenis în aer liber, organi
zat de federația de speciali
tate din U.R.S.S., are loc de 
la începutul săptămînii vi
itoare în pitoreasca localitate 
Soci, de pe malul Mării Ne
gre. La această întrecere țara 
noastră va fi reprezentată de 
tinerii jucători Dumitru Hără- 
dău și Viorel Sotiriu, compo- 
nenți ai lotului de tineret, 
care se pregătesc pentru 
„Cupa Galea". Ei sînt însoțiți 
de antrenorul Ion Racoviță.

G. AGOSTINI DUBLU ÎNVINGĂTOR

MINGII AȚI CU BLÎNDEȚE
Drenajul limfatic, o terapeutică la modă

Erich Deuser, fizioterapis- 
tul Federației vest-germane de 
fotbal, care și-a creat un re
nume prin recuperări după 
accidente spectaculoase ale 
unor jucători cunoscuți din 
R.F.G. și alte țări, publică în 
revista ilustrată de sport 
„K1CKER" din Nilrnberg un 
foarte interesant articol asu
pra unei terapeutici la modă : 
drenajul limfatic. Iată cîteva 
pasaje consistente:

întrucât în ultima vreme 
se scrie foarte mult despre 
drenajul limfatic, creîndu-se 
impresia că acesta ar putea 
înlocui masajul clasic, cred 
că este nimerită discutarea a- 
cestei probleme. Masajul cla
sic și drenajul limfatic dife
ră în mod simțitor, dar se 
aplică în multe cazuri împre
ună. cu efect foarte bun. Dar 
fiecare din aceste metode are 
un domeniu de aplicație pro
priu și precis delimitat. Dre
najul limfatic se aplică ma
nual, prin mingîieri ușoare. 

cea Toni. El a încrucișat mă
nușile cu bulgarul Kuncio 
Kuncev. Deși a fost dezavan
tajat de statura și alonja ad
versarului, Mircea a boxat cu 
mult curaj, meciul fiind în ge
neral echilibrat. In primul 
rund, Kuncev a stopat cu 
directe atacurile boxerului 
român, luînd un ușor avan
taj. Mircea a echilibrat situa
ția în repriza secundă, cînd 
a primit însă un avertisment 
din partea arbitrului bulgar 
Delcev, pentru intrări cu 
capul. Decizia a aparținut lui 
Kuncev, sarcina judecătorilor 
fiind ușurată, desigur, de a- 
vertismentul dictat în rundul 
doi.

TACTICA 
PRECONIZATA 

DE JOSEF 

MARKO
PRAGA, 16 (Agerpres). — 

într-un interviu acordat pre
sei, Josef Marko, antrenorul 
echipei de fotbal a Cehoslova
ciei, a arătat că,-în jocurile 
de la Guadalajara, el va ști să 
impună formației sale tac
tica potrivită, în funcție de 
adversar. „Cu toate că echipa 
României știe să joace bine 
în apărare — a spus Marko — 
noi vom aplica în acest meci 
un sistem ofensiv**.

în continuare, Marko a a- 
rătat că în jocul cu Anglia va da 
indicații să nu se „joace ba
lonul pe sus“, deoarece en
glezii sînt buni în intercepția 
la „cap“. în ceea ce privește 
jocul brazilienilor Marko a e- 
vidențiat că aceștia sînt... teh
nicieni desăvirșiți și foarte 
mobili, dar nu invulnerabili.

în încheierea interviului 
Marko a remarcat că echipa 
sa dispune de un atac incisiv 
și că în plus, jucătorii ceho
slovaci se pot acomoda ușor 
cu altitudinea mexicană.

înainte de a pleca în Me
xic, la 13 mai, echipa Ceho
slovacă va susține la Oslo 
un meci amical în compania 
formației Norvegiei.

Campionul mondial de mo- 
tociclism, italianul Giacomo 
Agostini a cucerit două vic
torii pe pista de la Cesena- 
tico (Italia), triumfînd in ca
tegoriile de 350 cmc și 500 
cmc. Iată-l — în fotografia 
alăturată — salutînd tribune
le după a doua cursă cîști
gată.

„DIVORȚ" URTAIN—CASADEI
MADRID, 16. — In urma 

unei anchete, Federația spa
niolă de box a aprobat re
zilierea contractului campio
nului european la categoria 
grea Jose Iribar Urtain cu 
managerul italian Casadei. 
Urtain l-a acuzat pe Casa
dei că niciodată nu i-a co
municat suma exactă pe ca
re o contracta la diferite în
tîlniri și nu-i permitea să ia 
legătura cu reprezentanții 
presei.

cu intenția de a provoca ac
celerarea circulației lichidului 
limfatic. Drenajul limfatic a 
fost dezvoltat de biologul da
nez dr. Vodder din Copenha
ga. In prezent, această me
todă se predă în multe insti
tuții de învățămint la pregă
tirea personalului sanitar.

Masajul clasic se face cu 
intenția de a intensifica cir
culația sîngelui și a altor li
chide, cu care prilej se pro
voacă, desigur în mod nespe
cific, și o accelerare a circu
lației limfatice. Acest masaj 
clasic are efect asupra con
sistenței mușchilor și a țesu
tului conjunctiv puțind con
tribui la dizolvarea și ab
sorbția unor depuneri sau 
durități ale fibrelor tisulare. 
Repertoriul de prize, scara 
de intensitate și tempoul pot 
fi foarte diferite.

După experiența mea — 
continuă E. Denser — regula 
ce se respecta odinioară la 
orice masaj, și anume de a

Turneul de șah de la Rovinj

FISCHER LA A PATRA VICTORIE
începe turneul zonal al C. M. feminin

ȘAHISTELE ROMÂNCE IA VRNJACKA BANJA
Peste cîteva zile va începe 

la Vrnjacka Banja (Iugosla
via) cel de-al treilea turneu 
zonal de calificare pentru 
campionatul mondial feminin. 
După cum se știe, la propu
nerea delegației României, con
ducerea Federației internațio

HALLER NU VA FI

OPERAT
Internaționalul vest-german 

Helmuth Haller (Juventus 
Torino) nu va suferi nici o 
intervenție chirurgicală la u- 
mărul la care s-a accidentat 
în cursul meciului R. F. a 
Germaniei — România. Me
dicii italieni care l-au con
sultat miercuri au declarat 
că Haller se va putea vin
deca în decurs de o lună, pe
rioadă în care urmează să 
poarte un bandaj-corset.

LOTUL URUGUAYULUI
Juan Hohberg, antrenorul 

selecționatei Uruguay, a co
municat lotul pentru Mexic. 
Iată componența lotului : 
portari : Mazurkiewicz, San
tos, Corbo ; fundași : Anche
ta, Sandoval, Matosas, Ca
mera, Ubina, Vasquez, Muji
ca, Perez ; mijlocași : Castil
lo, Lamas, Fontes, Techera ; 
atacanți : Losada, Cubilia, 
Rocha. Gomez, Maneiro, Far
rago, Bareno și Zubia.

LOTURI DE 40

PENTRU CM.
Federația de specialitate 

vest-germană a comunicat la 
F.I.F.A. lotul celor 40 de ju
cători pentru turneul final: 
Beckenbauer, Bella, Brennin- 
ger, Dietrich, Dorfel, Fichtel, 
Flohe, Grabowski. Gross, 
Haller, Heidemann, Held, 
Neynckes, Hottges, Horr, Kop
pel, Laumen, Libuda, Lohr, 
Lorenz, Maier, Maas, Mang
litz, Gerd Muller, Ludwig 
Muller, Netzer, Nueberger, 
Nigbur, Overath, Patzke, 
Roth, Schnellinger, Schulz, 
Seeler, Sieloff, Vogt, Weber, 
Wimmer, Wolter, Zaczyk.

Iată și lotul de 40 de ju
cători cehoslovaci pentru tur
neul final al C.M. : portari : 
Hadraba, Flesar, Vencel, Se- 
dlacek, Viktor; fundași : 
Binovsky, Dobias, Hagara, 
Hrica, Hrivanak, Horvath, 
Migas, Novak, Pivarnik, 
Stazkovan, Taborsky, Zlocha ; 
mijlocași : Geleta, Hrdlicka, 
Hric, Kuna, Kvasniak, Plass, 
Szikora, Opollak ; atacanți : 
Adamec, Albrecht, Bicovsky, 

se masa numai în direcția 
inimii este astăzi depășită 
și chiar greșită. în generat, 
domeniul de aplicare a ma
sajului clasic este foarte larg.

Dimpotrivă, drenajul limfa
tic se ocupă de circulația lim
fatică și de apa din țesuturi, 
ceea ce reprezintă de obicei 
circa 40—50 litri în corpul 
uman. Prin gesturi uniforme 
și puțin variate, executate cu 
mina ușor, se încearcă pu
nerea în mișcare a lichidu
lui limfatic inert pentru a-l 
îndepărta de la locurile de 
staționare. Doctorul Vodder 
recomandă gesturi de o extre
mă finețe, pentru reușita ac
țiunii.

în stări de tulburări cir
culatorii locale, edeme, con
centrări de lichide în țesuturi, 
iar în sport, mai ales în ca
zuri de crampe musculare, 
— am obținut rezultate spec
taculoase aplicind drenajul 
limfatic. în midte alte cazuri 
însă mi se pare că nu dă re

nale de șah a adoptat modi
ficarea sistemului de dispu
tare a acestui campionat, care 
acum se desfășoară la fel ca 
cel masculin, în patru faze : 
turnee de zonă, turneul inter
zonal, meciurile candidatelor 
(între primele 5 clasate la in
terzonal, plus primele 3 cla
sate la precedentul turneu al 
candidatelor) și, în sfîrșit, me
ciul pentru titlul mondial.

Acest al treilea turneu în
cheie prima etapă a competi
ției. După cum se știe, la zo
nalul de la Veseli nad Mo- 
ravou (Cehoslovacia) disputat 
în octombrie 1969, s-au cali
ficat pentru etapa următoare 
Kristina Radzikowska (Polo
nia) și iugoslavele Milunka 
Lazarevici și Tania Belamarici, 
iar în campionatul URSS 
(considerat o zonă indepen
dentă) a învins Nana Aleksan- 
dria urmată de Lidia Kono- 
pleva și Lena Rubțova. Aces
tora li se vor adăuga repre
zentantele zonelor americane 
(de nord, de sud și centrală) 
Asiei și Oceaniei, ca și, bine
înțeles, învingătoarele de la 
Vrnjacka Banja.

La acest ultim turneu zo
nal, țara noastră va fi repre
zentată de către maestra in
ternațională Elisabeta Polihro- 
niade și maestra sportului Ger
trude Baumstark. Ele vor avea 
de înfruntat adversare puter
nice ; în fruntea lor se află 
trioul iugoslav : Katja Jovano- 
vici (care a ocupat locul III 
la recentul turneu de la Bel

Boros, Capkovic, Danko, Jokl, 
Jurkanin, Rabat, Josef Mo
der, Ladislav Moder, Petras, 
Stratil, Bohumil. Vesely și 
Frantisek Vesely.

CAMPIONATE... CAMPIONATE...
BULGARIA (etapa a 22-a), 

J.S.K.-Slavia a dispus la scot 
de Trakia cu 5—1, iar Lev- 
ski-Spartak continuînd să joa
ce fără Asparuhov, a între
cut echipa Akademik cu 
2—0. Alte rezultate : Marek 
— Cernomoreț 2—1 ; Etar — 
Botev 1—0, Marița — Spar
tak 2—0, Cerno More — Lo
komotiv 2—0, Krakra — Du- 
nav 1—1. Clasament: Levski- 
Spartak 38 p, Ț.S.K.A. 35 p, 
J.S.K.-Slavia 29 p.

CEHOSLOVACIA. în cla
sament conduce Slovan Bra
tislava cu 35 p, urmată de 
Spartak Trnava — 33 p și 
Sparta Praga — 30 p. în e- 
tapa de miercuri, Spartak 
Trnava a terminat la egali
tate : 1—1 cu Slovan Brati
slava. Dukla Praga a făcut 
joc egal: 0—0 cu Jednota 
Trencin.

U.R.S.S. în clasament con
duce Dinamo Kiev cu 10 p, 
urmată de Dinamo Tbilisi și 
Zaria Voroșilovgrad cu cîte 
9 p. Dinamo Kiev a fost în
vinsă acasă cu 2—1 de

SI ACUM FINALELE...
® Leeds United a condus cu 1—0... 9> Olan

dezii nu se dezmint • Emoții la Zabrze

® Lovitură de teatru la Milano

Ț.S.K.A. Moscova, iar Dina
mo Tbilisi a pierdut cu ace
lași scor la Rostov pe Don.

ANGLIA. Rezultate din pri
ma ligă : Newcastle United
— Coventry 4—0, Stocke 
City — Chelsea 1—2, Totten
ham — Manchester United 
2—1. Conduce Everton (66 p) 
din 42 jocuri urmată de 
Leeds (57 p — din 40 j).

FRANȚA (etapa a 27-a). 
Lidera clasamentului, St. E- 
tienne, a învins cu scorul de 
2—0 pe Sochaux. Alte rezul
tate : Nantes — Sedan 2—2 ; 
Rouen — Bordeaux 0—0 ; 
Ajaccio — Angers 0—1 : Ren
nes — Bastia 3—1 ; Valen
ciennes — Lyon 1—1 ; Metz
— Nîmes 3—1. în clasament 
conduce St. Etienne cu 42 p 
(două jocuri mai puțin), ur
mată de Marseille — 34 p 
(un meci mai puțin) etc.

ALTE REZULTATE
© în preliminariile tur

neului U.E.F.A., la Bursa : 
Turcia — Grecia 1—0. Echi
pa Turciei s-a calificat în 
turneul final.

© „Cupa Europei Centra
le" : Vasas Budapesta — E- 
nergie Viena 3—1.

dim
zultate decît cînd este apli
cat în combinație cu masajul 
clasic. în special în cazuri de 
restabilire a capacității func
ționale după accidente, nu 
vom obține rezultate rapide 
dacă vom folosi numai dre
najul limfatic.

S-ar putea spune, în con
cluzie — încheie fiziotera- 
pistul vest-german — că dre
najul limfatic este o formă 
de masaj care se aplică spe
cific în cazuri de tulburări 
ale circulației limfatice și ti
sulare. Rezultă de aici că in 
cazurile indicate drenajul 
limfatic poate fi foarte efi
cient, dar în nici un caz nu 
poate înlocui masajul clasic, 
ci cel mult să-l completeze.

grad), Ruj ița Jovanovici și Ko- 
narkowska—Sokolova, care, ju- 
cînd pe „teren propriu”, au 
toate șansele de a se califica 
pentru interzonal. O concu
rentă periculoasă este tînăra 
maghiară Maria Ivanka, care 
a demonstrat atît la Olimpia
da de la Lublin în toamna 
anului trecut, cit și la cam
pionatul Europei și la turneul 
de la Belgrad, că este o ad
versară periculoasă pentru ori
cine. Este suficient să amin
tim că a învins-o, tot la Vrn
jacka Banja, ne campioana 
lumii, Gaprindașvili.

Pretenții de calificare mai 
au experimentata maestra po
loneză Mira Litimanowicz și 
Troianska (Bulgaria), care la 
Belgrad s-a clasat la numai 
jumătate de punct în urma 
jucătoarelor noastre. Nu tre
buie uitate nici cele două re
prezentante ale Olandei, Tuk 
și Heemskerk (ultima s-a ca
lificat în precedenta ediție) și 
ale R. F. a Germaniei (Was- 
netski și Jorger), care pot pro
duce oricînd surprize.

Numărul exact al partici
pantelor nu va fi cunoscut de
cît luni 20 aprilie, cind este 
programată prima rundă. In 
orice caz, in această companie 
puternică, reprezentantele ță
rii noastre vor trebui să joace 
cu multă atenție și ambiție, 
pentru a se putea clasa în pri
mele trei locuri, care asigură 
calificarea.

în mai puțin de trei săp- 
tămîni vom cimoaște noile 
laureate ale competițiilor fot
balistice europene inter-clu- 
buri. Deocamdată, cu o sin
gură excepție, știm cine sînt 
finalistele, și eventual pu
tem face unele pronosticuri. 
Dar, pentru început să ne 
mulțumim cu o scurtă tre
cere în revistă a emoțio
nantelor dispute retur ale se
mifinalelor cupelor europene 
care au avut loc miercuri 
seara.

Sorții au programat o în- 
tîlnire de mare atracție în 
semifinalele C.C.E. Intr-ade
văr, o partidă dintre frunta
șele campionatului englez și 
cel scoțian (Leeds United și 
Celtic Glasgow) polarizează 

® întotdeauna atenția iubitori
lor de fotbal. Firește, după 
primul eșec suferit de englezi 
pe teren propriu (0—1) for
mația din Leeds s-a deplasat 
cu puține șanse la Glasgow. 
Dar, fotbalul oferă întotdea
una surprize. Leeds a înscris 
primul gol prin Bremner, 
trăind speranțele calificării 
pînă aproape de sfîrșitul par
tidei, cînd golurile înscrise

■ de Hughes și Murdoch le-au 
spulberat orice iluzii. Prin 
urmare, victorioasă cu 2—1 
și în meciul revanșă, forma
ția lui Jock Stein își înscrie 
numele din nou printre fi
nalistele cupei campionilor a- 
vînd în linii mari aceiași ju
cători care au triumfat în e- 
dițiile precedente : Wallace, 
Gemmel, Murdoch, Lennox, 
Johnstone, Auld, Connelly.

In ultimii ani am asistat 
la o spectaculoasă afirmare 
a fotbalului din țara lalele
lor. Anul trecut Ajax și a- 
cum Feijenoord vin să con
firme că echipele olandeze 
de club sînt în plină ascen
siune. Formația din Rotter
dam are marele merit de a 
fi eliminat pe Milan, cîști- 
gătoarea ultimei ediții a Cu
pei intercontinentale, apoi pe 
Vorwărts Berlin și în semi
finale pe Legia Varșovia, o 
adevărată performeră a ac-

I tualei ediții a C.C.E.

Turneul de Ia Rovinj, (Iu
goslavia), unul dintre cele 
mai tari ale actualului _se- 
zon, continuă să fie domi
nat de marele maestru a- 
merican Robert Fischer, ca
re în runda a 4-a l-a în
vins pe Marovici, obținînd 
astfel a patra victorie con
secutivă. Principalul său 
contracandidat se anunță 
cehoslovacul Vlastimil Hori, 
care a cîștigat la Udovcici.

BASCHETBALIȘTII 

DE LA J.A. VICHY 

AU CÎȘTIGAT 

PRIMA MANȘĂ

La Vichy, s-a disputat pri
mul meci al finalei „Cupei 
Cupelor" la baschet mascu
lin dintre echipele J. A. Vi
chy și Fides Neapole. La 
capătul unei partide specta
culoase și echilibrate, bas- 
chetbaliștii francezi ați ter
minat învingători cu scorul 
de 64—60 (34—32). Victoria 
gazdelor a fost obținută in 
ultimul minut de joc, cînd 
Robertson a înscris două co
șuri consecutive.

Returul acestei întîlniri 
se va desfășura la 26 apri
lie, la Neapole.

Ghițescu a remizat cu Par
ma, rezultat înregistrat ți îrt 
întîlnirile Gligorici — Brown, 
Bertok — Kurajița, Korcinoi 
— Smîslov și Minici — Iv- 
kov. Petrosian a întrerupt 
cu avantaj la Kovacevici, iar, 
Nicevski la Uhlman. CLA
SAMENTUL : Fischer 4,
Hort 3, Brown, Gligorici 
2‘/2, Minici, Ivkov, Kurajița, 
Udovcici, Bertok, Korcinoi 2, 
Petrosian și Uhlman l'/i (2), 
Ghițescu, Smîslov 172, Par
ma, Marovici 1, Nicevski, 
Kovacevici * */ 2 (1).

C.H.I.O. DE LA NISA
Proba de obstacole din ca

drul concursului internațio
nal de călărie ,.indoor" de la 
Nisa a fost cîștigată de cu
noscutul campion brazilian 
Nelson Pessoa, pe calul „Si
rene", cronometrat în 29,5 și 
0 puncte penalizare.

ORAȘUL AUGSBURG VA GĂZDUI 
ÎNTRECERILE OLIMPICE

DE CAIAC-CANOE
S-a stabilit ca, în cadrul 

J.O. de vară 1972, întrecerile 
olimpice de caiac-canoe să se 
desfășoare în apropierea ora
șului Augsburg, la 65 km de 
Miinchen. Organizatorii au în
tocmit un referat, care ur
mează să fie acum aprobat 
de Comitetul de organizare 
al J.O.

Bucurie în statul-major al 
suporterilor lui Feijenoord 
Rotterdam... Înv in gin d, 
miercuri seara, pe Legia Var
șovia cu 2—0, echipa olande
ză pășește prima oară în fi
nala „Cupei campionilor eu
ropeni".

TELEX • TELEX
Boxerul francez Marcel 
Cerdan jr., a sosit la New 
York. El îl va îritîlhr Iă sfîr
șitul lunii la New York pe 
canadianul Donato Paduăno 
(semimijlocie).■
Prima etapă a competiției 
cicliste „Turul țării basplor", 
desfășurată ■ pe distanța Ei- 
bar — Munuguia (180 km), 
a revenit rutierului francez 
F. Berland, cronometrat cu 
timpul de 5h 50. Pe locul 
secund — în același timp 
cu învingătorul — a sosit 
spaniolul Lopez Carril.■
Conducerea Federației elve
țiene de schi a acceptat de
misia antrenorului echipei 
„alpine", Georges Grunfel- 
der, Car© ocupa acest post 
de 3 ani. ...■ .
In cadrul turneului interna
țional de tenis de la Char
lotte (S.U.A.), Clark Graeb- 
ner l-a învins cu 6—1, 6—1 
pe Jack Lowe, iar Jim Mc 
Manus a dispus cu 1—6,
6— 1, 6—2 de Keith Stone
man. In proba de simplu 
femei, Laura Dupont a eli
minat-o cu 7—5, 5—7, 6—2 
pe olandeza Ada Bakker, 
iar Nell Truman (Anglia) a 
cîștigat cu 6—1, 6—3 în fața 
jucătoarei cehoslovace Len
ka Kodes.■
In campionatul unional de 
hochei pe gheață, echipa 
Ț.S.K.A. Moscova a învins 
cu scorul de 4—2 pe Dina
mo Moscova, iar Spartak 
Moscova a dispus cu 9—5 
de Traktor Celiabinsk. Alte 
rezultate: Torpedo Gorki— 
Aripile Sovietelor Moscova
7— 2 ; Lokomotiv Moscova 
S.K.A. Leningrad 1—1.■
„Turneul maeștrilor" la golf 
s-a încheiat la Augusta 
(Georgia) cu victoria ameri
canului Billy Casper, care 
l-a învins în baraj pe com
patriotul său Gene Litler. 
Ambii au totalizat la sfîrși
tul parcursului cite 279 de 
Functe.
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