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ADUNAREA FESTIVĂ
CONSACRATA CENTENARULUI

Centenarul nașterii lui Vla
dimir Ilici Lenin, căruia po
porul român, alături de întrea
ga omenire progresistă li a- 
duee un înalt și vibrant oma
giu, a fost aniversat, vineri 
după-amiază, printr-o adunare 
festivă organizată in Sala Bă
iatului de către Comitetul 
municipal București al Parti
dului Comunist Român. In zi
lele premergătoare sărbătoririi 
acestui eveniment, în toate o- 
rașele și comunele tării, in în
treprinderi și instituții, cămi
ne culturale, case de cultură, 
școli și universități, în unități 
militare, au avut loo numeroa
se manifestări cu prilejul că
rora a fost evocată figura lu
minoasă a lui Vladimir Bici 
Lenin, subliniindu-se măreția 
și invincibilitatea ideilor mar- 
xism-leninismului, bogatele tra
diții de luptă revoluționară ale 
clasei noastre muncitoare, ale 
oamenilor muncii din România, 
aplicarea creatoare, la condiți
ile concrete ale tării noastre, 
a teoriei marxisi-leniniste de 
eătre Partidul Comunist Ro
mân.

Pentru sărbătorirea centena
rului nașterii lui Vladimir Ilici 
Lenin, scena Sălii Palatului a

fost pavoazată festiv, eu mari 
drapele roșii și tricolore și da
tele mareînd un secol : 1870— 
1970. In centru — chipul lui 
Lenin, discipol credincios și 
continuator strălucit al lui 
Marx și Engels, înflăcărat con
ducător* al proletariatului, înalt 
exemplu de slujire devotată a 
luptei pentru eliberarea celor 
ce muncesc de exploatare și a- 
suprire, pentru libertate so
cială și națională, gînditor re
voluționar creator, personali
tate proeminentă a istoriei u- 
niversale.

Tntîmpinați cu aplauze pu
ternice. însuflețite, în prezi
diul adunării festive au luat loc 
tovarășii : Nieolae Ceaușescu. 
Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Paul Niculescu-Mi- 
zil, Gheorghe Pană, Virgil Tro- 
fin, Iile Verdeț, Constantin 
Dragau, .Tanos Fazekas. Dumi
tru Popa, Leonte Răutu. Gheor
ghe Stoica, Vasile 
fan Voitec, Miron 
nescu. Ion Iliescu.

De asemenea au

Vîlcu, Ște-
Conslanti-

făcut par-

(Continuare în pag. a 4~a)

După 8 probe

CONDUCE IN FATA CEHOSLOVACIEI CU 5Z-36
CLUJ, 17 (prin trimisul nostru).

telefon, de la ___ __ _____  Sprinterii au avut -cinstea de a deschide întrecerile in cea de a șasea întîlnire 
amicală dintre reprezentativele de înot ale României și Cehoslovaciei. Prima probă — prima victorie du
blă. Slavic a parcurs cele doua lungimi ale „sutei- in 55,2 (cifră ce egalează recordul țării), fiind secondat cu succes de tînărul Oprițescu. favoritul galeriei. Succes scontat și la 100 ra delfin unde cuplul Sterner (cu un nou record)— C'erbeanu a majorat avansul tricolorilor la 16—6. Tribunele a- aplaudă frenetic, mai ales după cea de a treia probă în care fosta recordmană a Europei, Olga Ko- zicova a fost învinsă la capătul unei curse emoționante de Cristina -Balaban. Căpitana oaspeților, 
finalistă olimpică în Mexic, pornea mare favorită. Ea a condus 350 m talonată îndeaproape de recordmana României. Pe ultima lungime, însă, bucureșteanca a dovedit resurse superioare și după o luptă palpitantă a ajuns cu o lungime înaintea campioanei Cehoslovaciei. 23—10 pentru gazde și apoi 31—13 după cursa (200 ni a „definilor*4). Cuplul mureșenilor Covaci — Petele! a terminat cu mulți metri înaintea adversarilor, primul realizind și un promițător record național (2:15,5). 
O victorie se succede alteia. Este evident că românii sînt în zi excelentă în timp ce cehoslovacii nu ke|regăsesc. Nici măcar după În
trecerea brasistelor oaspeții nu pot V mulțumiți. Adversarele româncelor porneau mari favorite, dar 
Anca Georgescu a sprintat frumos pe a doua lungime cedînd de justețe Markovei, dar întrecînd-o pe Jelinkova.Nu au trecut nici 50 de minute de la primul start și iată-1 pe Slavic din nou învingător (200 m mixt), realizind cu reșițeanul Ai
mer a patra „dublă** a românilor. Ea ora cînd are loc transmisia telefonică, Dionîsie " ‘ ‘ *“ "la mare luptă în maratonul celor 
mânii conduc cu TATE TEHNICE :Slavic (R) 55,2, Oprițescu (R) 57,0, Branik (C) 57,8, Kalecik (C) 57,8: 100 m delfin (f) : Sterner (R) 69,9— record. Cerbeanu (R) 71,1, Vyj-dakova (€’) 73,4, Faitlova (C) 73,5; 400 m liber (f) : Balaban (R) 4:59,7, KOzicova (C) 5:01,9, Coroiu (R) 5:07,5. Kosibova (C) 5:14,3 ;200 m delfin (m) : Covaci (R)
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IReprezentantul țării moment I

COPIILOR

noastre. Gheorghe Paunescu, surprins 
,.de virf'', la inele...

test exemplu, alte cluburi 
sportive bucureștene s-au

A XHhu EDIȚIE A INTERNAȚIONALELOR

Gimnaștii sovietici pe primele locuri
in clasamente după impuse

PORTI DESCHISE'
i

Degas SI TINERETULUI

SLAVIC

Ieri după-amiază, la ora 
cînd lumina devine obișnuit 
mai rotundă, căpătlnd dul
ceața unui ionatan, neonul 
de sub bolta sălii Floreasca 
s-a reaprins pentru gimnas
tică, acest sport al, frumu
seții trupești pe care-l a- 
liem cel mai adesea cu me
lancolia, invidioasă, a unor 
nume trecute, cu cea a con
cursurilor de anvergură a 
căror strălucire, de-o clipă 
sau de-un an, ne-a delectat 
cu nu mult timp in urmă...

Ne-am convins ieri, pre
zență la vernisajul „interna
ționalelor", că gimnastica 
— privită prin prisma am
bianței, a peisajului de 
întrecere — rărnvne, con
secvent, cel mai spectaculos 
dintre sparturile aparent 

nespectaculoa.se, instăpinind 
în tribune o tăcere de pă
dure de cetini, frlntă mate
matic, la sfirșitul fiecărui 
exercițiu, de un jopot de 
aplauze, violent și scurt ca 
o flacără, distrăgînd, cu vi
clenie, atenția privitorului și 
împărțind-o — olimpian, ge
neros .— între mai mulți 
concurenți, între mai multe 
aparate.

Lăsînd de o parte cadrul, 
coborînd pe covorul de cu
loarea frunzelor 
încăpățînate sau 
trupul inflexibil, ,. „ 
vrăjmaș, al birnei, practican
tul gimnasticii — o bucată 
de cauciuc care sare, plu
tește, se lovește și cade pen
tru a relua totul de la ca
păt — oferă retinei imagini 
încîntătoare, girate deopo
trivă de desăvirșirea fizi
că, cit și de măiestria dato
rată multelor ore de antre
nament. Este acesta, neîn
doios, un spectacol estetic 
înainte de toate, care iartă 
eventualele minusuri ale 
concursului, eventualele 
parcimonii ale arbitrilor, a- 
bandonați ei înșiși, ca primi 
martori, uitării de sine, cli
pei de prelungită admira-

celor mai 
urcînd pe 
și parcă

Ieri. sub aspectul ierar- 
, nimic prea ieșit din 

comun la Floreasca.
Totul a început cu ritmul 

sacadat al pianinei, înso
țind festivitatea de deschi
dere, conferind sălii — 
brusc și nedrept — uit aer 
vetust, amintind de cinema-

trom- 
40 de 
din 8 
■după- 

amiază pentru deschiderea 
festivă a celei de a XIII-a 
ediții a campionatelor in
ternaționale ale României. 
După cunoștința cu specta
torii, sportivii, s-au indrep- 
tat spre primele aparate, 
incepînd execuțiile : fetele 
la sărituri, băieții la sol. 
Timp de mai bine de 4 ore 
publidhl a asistat la multe , gimnaste au greșit, între 
evoluții interesante, nume
roși gimnaști dovedind o 
bună pregătire pentru acest 
început de 
era și de 
și Lisițki, 
delegației .... 
situat în centrul interesului, 
ei confirmînd de altfel șan
sele ce li se acordau .îna
intea startului.

în ce priwește întrecerea 
fetelor, am reținut săritu
rile 
nei

La semnalul unor 
petiști-pionieri, peste 
gimnaști și gimnaste 
țări s-au aliniat ieri

sezon. Așa cum 
așteptat, Burda 
componenți ai 

U.R.S.S., s-au

Burda (zboruri excelente), 
precum și originalitatea să
riturilor efectuate de Sigrid 
Limberg. A fost, o reală 
plăcere s-o urmărim pe 
Paula Ion, care se impune 
tot mai mult de la o între
cere la alta. „Veteranele" 
reprezentativei ‘ noastre ar 
fi putut mai mult, dar sta
rea emotivă a startului le-a 
împiedicat, probabil, 
concureze la nivelul 
noseut. La paralele, multe

t.ii
cu-

castea numărîndu-șe, din 
păcate, și componente ale 
lotului nostru. Olga Ștefan 
a executat, ea de obicei. un 
exercițiu bun, la fel ca și. 
campioana absolută â Ro
mâniei. Elena Ceampelea. 
Bîrna nu ne-a adus nimic 
excepțional. Chiar și Bur
da, .simțind o dispută strrn- 
sB cu campioana noastră, nu 
s-a avintat in nota ei obiș
nuită, oferindu-ne un exer
cițiu

aparat, Ceampelea 
două ezitări mai 
neputi nd atinge decît media 
9. Satisfăcător Maria Variu, 
notată tot cu 9. Solul nu a 
diferențiat prea mult pe 
concurente, arbitrele urmă
rind mai mult ținuta și ex
presivitatea sportivelor.

în ee-i privește pe băieți, 
întrecerea lor a fost de un 
nivel tehnic modest, expli
cabil. poate prin aceea că. 
pentru cei mai mulți, e 
vorba de primul concurs al 
anului. Cele mei 
sălbiciuni s-au i 
la capitolele 
amplitudine, 
că la sărituri 
curent.nu a

a avut 
serioase,

i evidente 
manifestat 

siguranță și 
De remarcat 

un co-n- 
9,

nici
atins nota

Elena LEUȘTEANU
Constantin MACOVEI
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idee cu largă și justificată 
aderență în lumea celor ce 
iubesc sportul, dar care — 
inexplicabil — își aștepta cam 
de multă vreme împlinirea, o 
prins, în sfîrșit, viață. Tnce-

pînd din săptămîna trecută, copiii și 
tinerii din Capitală au deschise, în 
anumite zile, porțile unor mari stadi
oane aparținînd cluburilor și asociați
ilor sportive bucureștene.

Primul pas, așa cum ne-a obișnuit si 
în alte ocazii, l-a tăcut clubul Dinamo, 
care a lansat o invitație publică prin 
intermediul ziarului „Scînfeia", punîn- 
du-și — pentru întreaga zi de luni — 
frumosul și dotatul său parc sportiv la 
dispoziția tuturor celor dornici de a-și 
petrece cîteva ore, in mod plăcut si 
folositor pe terenurile de volei, bas
chet, handbal și fotbal, sau pe pista 
de atletism.

Urmînd acest exemplu, 
și asociații sportive buc___ ___
oferit, la rîndul lor, să permită accesul 
necondiționat al copiilor și tinerilor pe 
arenele pe care le au în proprietate 
sau în folosință (cei interesați pot găsi 
în pagina a 2-a a ziarului toate amă
nuntele de programare furnizate, pînă 
ieri, redacției noastre). Și, după cum 
era de sperat, inițiativa n-a rămas izo
lată numai la dimensiunile Capitalei, 
diferite cluburi și asociații din orașele 
de provincie (mai ales cele din Timi
șoara) lansînd, de asemenea, tentante 
invitații pe arenele de sport.

Este, desigur, inutil să mai spunem 
că toate aceste „oferte" s-au bucurat 
de un larg ecou, fiind întîmpinate cu 
vie satisfacție de către masele de copii 
și tineri, care au dat un , adevărat asalt 
asupra bazelor sportive puse ia dispo
ziția lor. e

Remarcînd acest început de bun au
gur, nutrim convingerea că acțiunea 
„porților deschise" nu se va stinge, 
după un timp oarecare, așa cum s-a 
mai întîmplat în trecut cu alte iniția
tive generoase, și nu își va schimba 
conținutul, sensul în care a fost con
cepută.

Accesul liber al copiilor și tinerilor 
pe atadioone trebuie să însemne altce
va decît obișnuitele concursuri de se
lecție de pină acum, în care singurul 
scop urmărit era acela de completare 
a electivelor diferitelor secții qle clu
bului sau asociației, și care se soldau, 
de fiecare dată, cu un mic număr de 
„admiși" și cu unul, mult mai ma^e, de 
„respinși", aceștia din urmă, demora
lizați, pierzînd apoi, treptat, contactul 
direct cu sportul.

Menirea noii acțiuni esle de a con
tribui la împlinirea unuia din dezide
ratele majore ale tinerei generații — 
nevoia de mișcare în aer liber — de 
a permite, deci, cît mai multor copii 
și tineri să practice exercițiul fizic si 
sportul, punîndu-li-se îndeosebi la în- 
demînă spațiile, mijloacele și asistența 
tehnică necesară. Dacă unii dintre ei, 
cei mai dotați și talentați, vor pătrun
de, cu timpul, printr-o pregătire temei 
mcă și susținută, în rîndul sportivilor 
de performantă va fi cu atît mai bine. 
Dar principalul obiectiv trebuie să fie 
acela ca, în condițiile penuriei actuale 
de terenuri pentru sport, îndeosebi în 
noile cartiere, orenele marilor cluburi 
și asociații să nu rămînă niște feude ale 
performerilor legitimați, ci să mijlo
cească, fie și numai într-o zi din săp- 
tămînă, contactul cu exercițiul fizic, cu 
sportul, celor ce doresc să-și întărească 
sănătatea, să se fortifice, să se des
tindă prin mișcare, după orele de 
muncă sau de studiu.

Exemplele la care ne-am referit ne 
dau temeiul să sperăm că această su
perioară înțelegere a necesității . răs- 
pîndirii, pe un perimetru cît mai larg, 
a exercițiului fizic și sportului, va de
veni proprie tuturor conducătorilor de 
cluburi și asociații, astfel ca acțiunea 
începută să se generalizeze și să dea 

dele așteptate

I
I
I
I
I
I
I
I

acest„cuminte".

Ovidiu IOANIȚOAIA

CAMPIONATUL DE HOCHEI

(K) 2:18,9,

(Continuare în pag. a 2-a)Adrian VASILIU

(Continuare în pag. a 1-a)
t.

Naghl a ctștigat fața lui Drabek 15 sute. Și ro- 52—36. REKUL-
100 m liber (m):

imagine cu... linii drepte !O
Ștefania Bakoș evoluează la 
bîmă.

dar plini de tena- 
numai să reziste 
domine în prima

i
Valeria CHIOSE

ÎNAINTEA

C. FiRANESCU

«■arf
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excelente ale campioa- 
absolute a U.R.S.S.,

DINAMO — TlRNAVA 
(1—1, 4—1, 3—1).

(Continuare în rmn a «

Dincutc, Angelescu, Pîrcălab și Tătaru

>,1‘ C

Ieri, tn Giuleștî, antrenament „în familie", înaintea partidei cu Universitatea Craiova

ECHIPA B A ROMÂNIEI
PLEACĂ MÎINE ÎN MEXIC

Tn cursul zilei de mîine va părăsi Capitala 
țara aztecilor, fotbaliștii români ver susține 

ziua de 22 aprilie, și la Toluca sau Ciudad de 
ționale a Mexicului.

Fac deplasarea, printre alții, Ghiță, Vlad,

2:15,5 — record, Petele!Faitl (C) 2:24,8, Petr (C) 2:31,4; 100 m bras (f) : Markova (C) 1:20,9, Georgescu (R) 1:22,1, Jelin- kova (C) 1:22,5, Petruicâ (R) 1:23,6; 
200 m mixt (m) : Slavic (R) 2:19,0, Aimer (R) 2122,4» Jinisefc (€) 2^7,3, 
Toczic (C) 2:29,5; 100 m spate (f) : 
Kupkova (C) 1:10» Menclova (C) 
1:14,2, Dragnea (R) 1:19,o, l. Dan 
(R) 1:19,2; 1 500 m liber: Naghi 
(R) 18:12,3; Drabek (C) 18:14,2,
Bazger (C) 18:33,3, Cosmescu (R) 
ÎS :01,3.

Penultima zi a întrecerii 
hocheiștilor a relevat, în ciuda 
starurilor de acum aruncate, 
o mare poftă, de joc din par
tea echipelor și parcă re
gretul că întrecerea este pe 
punctul de a se încheia. Ori- 

•cum. in această parte a com
petiției raportul de forțe a 
fost mult mai echilibrat și 
dacă el s-ar fi manifestat ast
fel de la început, am fi a- 
sistat probabil la un finiș in
cert și pasionant, nu doar la 
o simplă formalitate seripto- 
logică.

Acum, despre jocuri.
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FINISULUI
9

Antrenorul dinamovist Mi
hai Flamaropbl a încercat în 
acest meci cîteva rezerve, ju- 
cînd pentru prima dată cu 
trei linii de atac. „Minții" 
s-au încălzit mai greu permi- 
țîrjd hocheiștilor de la Tîr- 
nava, greoi 
citate, nu 
dar să și
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cu destinația Mexic echipa secundă a României, 
mai multe jocuri, două dintre ele (la Leon, în 

Mexico, la 26 aprilie) în compania echipei na-

PREȚUIRE SPORITA, 
RESPONSARILITĂȚI MAI MARI

AZI-ULTIMA ETAPĂ (CU EXCEPȚIA DERBYULUI) 
A MINI-RETURULUI FOTBALISTIC

♦ Discuții pe marginea noului sistem de salarizare a antrenorilor

ETAPA A XXII-A 
ÎN DIVIZIA A

• Azi 7 partide ; mîine . 
derbyul Rapid — Univ. Cra
iova ® Ce se va întîmpla 
în cursa de urmărire a li
derului ? ® Reintrări spec
taculoase, dar și locuri o- 
cupaie pe banca rezerve
lor sau în... tribune 
V Cine va ocupa locul 15?

Așadar, azi și miine, va a- 
vea loc ultima etapă — a 
XXII-a — a campionatului di
viziei naționale A la fotbal 
înaintea întreruperii competi
ției în vederea participării e- 
chipei reprezentative la turne
ul final al C.M.

Desigur că, dintre meciurile 
programate, pe primul plan se 
situează întîlnirea dintre Rapid

(locul 1) și Universitatea Cra
iova (locul 2), considerat, de 
altfel, derbyul etapei. Amatorii 
de fotbal din Capitală speră 
că vor asista la un joc de ca
litate și echipa care va arăta 
o formă mai bună va termina 
învingătoare. De asemenea, 
un joc interesant se anunță cel 
de la Iași, Politehnica-Steaua, 
în care gazdele doresc să ob

țină victoria pentru a ieși din 
zona periculoasă ’ a ■ retrogra
dării.

In celelalte partide, gazdele 
păstrează prima șansă.

Citiți în pag. a 3-a rela
tările corespondenților noș
tri despre ultimele pregătiri 
ale echipelor pentru jocurile 
de azi și mîine.

De la 1 martie 1970, 
noul sistem de sa
larizare a fost gene

ralizat în toate domeniile 
activității materiale și spi
rituale din țara noastră. 
El este supus acum la 
ceea ce am putea numi 
probele practice, menite 
să-i verifice vitalitatea și 
virtuțile, să-i aducă unele, 
eventuale, îmbunătățiri, 
pentru a putea fi legiferat 
către sfirșitul acestui an.

Caracterul nou, științific, 
creator, al modului în care 
se face la noi remunerarea 
muncii, relevă împletirea ar

monioasă a necesităților me
reu crescute ale producției 
cu grija permanentă a parti
dului și • statului nostru față 
de bunăstarea celor ce mun
cesc, față de ridicarea necon
tenită a nivelului de viață 
al populației.

Printre cei care beneficia
ză, în cadrul noului sistem 
de salarizare, de o creștere 
substanțială a venitului 
(peste 17 la sută) se numără 
și antrenorii.

Lăsînd la o parte aspectul 
strict pecuniar al problemei 
(care nu este de loc de ne
glijat) voi arăta că în Româ

nia vremurilor socialismului, 
această profesiune — altăda
tă nesocotită — a căpătat o 
recunoaștere deplină, munca 
antrenorului fiind asimilată 
cu aceea a altor tehnicieni cu 
înaltă calificare (ingineri, me
dici etc.).

Un mare profesor de edu
cație fizică spunea :

„Un antrenor este un om

Alexandru POPESCU 
antrenor emerit la baschet.

(Continuare în pag. a 2-a)

nespectaculoa.se
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INTRE FOTBAL
Șl ATLETISM

încă așa 
ne- mai

Nu, stimați cititori, nu ne-am propus să comparăm, nici măcar pentru o clipă, două dintre cele mai cunoscute 
șl mai populare activități spor
tive. Singura legătură este, in cazul de fața... tinărul Radu Fătu : 18 ani neimpiiniți, practicant-ju- nior ai ambelor discipline, ș-au mai văzut, desigur, destui _ tineri 
care activau nu in două, ci trei- patru ramuri de sport in același timp. Poate, dar a reuși 7,U metri la lungime, lâ 17 ani și jumătate (după numai 4 ani deatletism) și, in același timp, să fii „speranță" fotbalistică, membru (pînă acum puțin timp, simultan) al loturilor republicane (juniori) de atletism și de fotbal, .rebuie să recunoașteți că nu este 
ceva ia indemina oricui.Radu a început fotbalul, bineînțeles. de foarte mic. iar atletismul in 1965, descoperit de prof. Gli. DIaconescu de la Școala generală nr. 169. Sărea, pe atunci, in înălțime — 1,35 m la 13 ani — dar in anul următor sare 4,16 m la, lungime, pentru ca în 1967, cu ocazia „triatlonului școlar" să devină, împreună cu colegii de la „169", campion școlar (5,80 m la lungime, 1.55 m la înălțime, 53 m — aruncare cu mingea de 
oină).Bineînțeles . că Radu este un tînăr în plină formare, că ii putem lesne Înțelege hotărîrea în alegerea celuipotrivit sport, forțele și talentul său risipindu-se (după părerea noastră) în încercarea de a „ciuta la două piane". Iată de ce participarea la antrenamentele e- chipei de juniori a „Sportului 
studențesc" (și, în diverse perioade, chiar la cele ale echipei de seniori, unde a și jucat cîteva meciuri oficiale) ca și selecționarea in lotul secund de fotbal juniori, cu care a participat la un turneu internațional în Iugoslavia, au făcut ca ascensiunea valorică a lui Fătu, în atletism, să se facă intr-o mai mică proporție în anii următori. Obține, totuși, în 1968, 6,34 m în sală și un 6,61 m in cadrul campionate- mici 1969, 

fot- câ oca- de sală ale juniorilor mari (locul IV) și arc speranțe să treacă baremul de 7,30 m, care să-i permită să participe la întrecerile balcanice pentru juniori de la A- tena. Dar, în același timp, 1970 este, după cum chiar Radu spu
ne — „anul în care totul se va decide" — fiind ultimul an de juniorat la fotbal și penultimul Ia atletism.

In orice caz, în ritmul antrenamente de fotbal și atletism pe săptămină, lui sîntem convinși, că îi în continuare, foarte greu, progresele se vor lăsa așteptate.
Dar, se pare că, deși printre satisfacțiile pe care Radu Fătu le-a obținut practicltid atletismul se numără și concursurile peste hotare (în R.D.G., Ungaria și Bulgaria), se pare, spunem, că Radu va prefera fotbalul. Statura sa — 1,80 m, 79 kg —. tehnica bună pe care o posedă, ca și calitățile fizice, pe care credem câ nu mai e nevoie să avem va putea pe postulIn orice _ , _______

bui să facă tot posibilul 
a se feri de perspectiva __ se oferă” de a confirma proverbul cu cel ce fuge după doi iepuri...

lor republicane de juniori (locul i), dar numai 6,66 m în an in care a fost mai mult balist decît atlet. Dar iată anul acesta sare 7,11 m cu zia campionatelor naționale

de 3 5—6 de 
Radu, va ti, iar

să Ie remarcăm, speranța că Radu afirma in scurt t de inaintaș central, caz, credem că va tre- 
pentru ce „i

tac 
se timp

Dumitru GRAUR

Pe teme de etica

„ZAU, PARCA E

VrtA*

Unul din puținele momente în care ușa compartimentului 
„sportivelor" de la A.S.A. Cluj s-a aflat închisă. 
după cum vedeți...

Douăsprezece ore după meciul feminin de baschet I.E.F S.
— A.S.A. Cluj... In trei din

tre compartimentele vagonului S 
al rapidului „Decebal" s-au insta
lat confortabil sportivele învingătoare, care se întorceau acasă. 
Cele mal multe s-au grupat in compartimentul antrenorului echi
pei, Nicolae Martin. Erau încă 
sub impresia proaspătului succes. $i recunoaștem sincer: să ctștlgl 
in fața viitoarelor profesoare de 
educație fizică, nu este o perfor
manță oarecare. Am înțeles, de aceea, veselia tinerelor sportive, 
justificată de necesitatea unei 
destinderi nervoase.Dar, a fost oare, numai o vese
lie nevinovată, juvenilă 1 Din 
păcate, nu l Fiindcă, în cele din 
urmă, atmosfera din comparti
mentul antrenorului Martin s-a

Desen de AL CLENCIU
transformat într-una de ,,teribilă" euforie, care vrînd parcă să fie 
contaminantă, a depășit limitele, 
devenind supărătoare.Totul a început de la un tran 
sistor amplificat la maximum 
Pe marginea melodiilor de muzică ușoară ce le ascultau, 
fetele făceau comentarii, altele încercau să dubleze interpreții 
(interpretele) sau evocau momente 
din activitatea lor sportivă. Dacă aceste preocupări s-ar fl limitat la cădrul strict al compartimen
tului, nimeni n-ar fl avut ceva de spus. Dar totul s-a desfășurat 
la cea mai înaltă... tensiune verbală. Și, ca și cum n-ar fi fost de ajuns, ușa compartimentului cu 
pricina a stat permanent și larg 
deschisă...

Mă aflam in compartimentul 
vecin, tncercînd o lectură ușoară.

CEI MAI BUNI 10
ARBITRI

PREA MULT!...
N-a fost posibil. Vizavi de mine, o bătrînică și un bărbat intre 
două vîrste încercau în răstim
puri să ațipească. Două, trei se
cunde, apoi tresăreau speriați, 
ca la un coșmar. In dreapta mea. un alt călător parcurgea cu 
eforturi vizibile paginile unei 
reviste. A renunțat pînă la urmă, ridieîndu-se și ieșind pe culoar :

— Zău, parcă e prea mult !... Cînd s-or hotărî să se liniștea
scă ?...Pînă aproape de Predeal lucru
rile, însă, nu s-au liniștit. 
echipa a plecat, la f:l J 
motos, la vagonul 
Clipe de destindere tori și speranța că, venire exuberantele îi mai temperate. Siesta, obosea
la după efortul din ziua precedentă...

Fals calcul din partea călătorilor. Ba. întoarcerea în compar
timent, dialogurile, discuțiile au 
continuat cu aceeași vervă. A 
trebuit — în fine ! — să intervină chiar antrenorul :— Fetelor, parcă vorbiți prea tare... Nu sîntem numai noi în vagon...In replică, una din sportive, adresîndu-se antrenorului cu un... 
„Măi, Nae !“, a rostit cîteva cu
vinte care nu se pot așterne pe 
hlrtie !Răspunsul antrenorului, întins pe una din laturile comparti
mentului :

— Ooo, să știți că nu-mi place de loc acest limbaj... academic.
Totul spus, însă, pe un ton nude reproș (! ?), ci de simplă con

statare.
— Nu-ți place ? Ei bine...Și au urmat alte expresii și 

mai deochiate, de data aceasta 
din partea altei componente a echipei.

Am înțeles, tntr-un fel, jena 
antrenorului, care a renunțat să

Apoi 
fel de zgo- restaurant. 
pentru călă- 
poate, la re- sportive vor

u
discuția, poate 
s-âr fi putut

_____ Jnsd arătat că 
după... imobilizarea antrenorului 
Nicolae Martin, sportivele d‘n compartiment s-au angajat* p« 
rind, în dialoguri la fel de... 
neacademice, debitate su O non- 
șalahță strania I...

★...Cînd aștern aceste rînduri am 
un sentiment de mare amărăciu
ne. Pentru „poziția" unui antre
nor față de propria-i 
pentru atitudinea unor față de antrenorul lor.In concepția noastră

mul continue 
Intuind undo 
ajunge I ?Mal trebuie

echipă, 
sportiv»

_ despre 
viață și relațiile sociale, pe antrenor îl vedem cu o personalitate bine conturată, un om care fără a fi dur este totuși autoritar, care știe să se facă respectat. Iar sportivii, vizavi de un asemenea conducător, antrenor, 
educator, adoptă o atitudine de condescendență, impusă și de 
competență și de vîrstă.In cazul unor baschetbaliste 
de la A.S.A. Cluj însă nimic, 
nici urmă de asemenea relații. O ignorare deliberată a rapor
turilor de principialitate care 
trebuie să existe între sportivi 
și antrenori. Mai mult, o tocire a simțului realității, a bunului 
simț față de o serie de oameni necunoscuți, martori înmărmuriți 
în fața unor dovezi flagrante de 
încălcare a normelor de etică 
socială. Considerăm că în fața unor astfel de exemple, condu
cerea A.S.A. Cluj nu poate râmi ne impasibilă. Dimpotrivă, cu 
exigența-i cunoscută, sîntem convinși că va remedia actualele 
stări de lucruri, restabilind în 
echipă un climat sănătos, apt înregistrării unor performanțe la 
fel de valoroase.

Tiberiu STAMA

REFLECȚII DUPĂ TURNEELE FINALE ȘCOLARE

Măiestria

CLUJ, 17 (prin 
telefon). Nici mă
car cele cîteva 
recorduri națio
nale înregistrate 
nu au putut scoa

te din anonimat competiția 
republicană a juniorilor mici 
și copiilor (cat. A). In general, 
rezultatele atestă slaba pre
gătire a „speranțelor", care 
nu au promovat nici la cel 
de-al doilea examen al se
zonului.

REZULTATE TEHNICE : 
copii — 200 m liber (m) : Dan 
Adrian 2:32,4, C. Coatu 2:25,0; 
200 m liber (f) : R. Lungu 
2:36,8, S. Ivescu 2:38,2, E. I- 
vescu 2:38,2 ; 200 m bras (m) : 
V. Molico 2:51,4 — nou re
cord, 
200 m 
3:05,6, 
mixt
5:24,0; 400 m mixt 
Hluzin 6:05,0 ; 4X100 
(m) : Metalul Turda 
4x100 m liber (f) : 
4:44,1 ; 200 m delfin
Hluzin 2:56,0, D. Pop 2:59,6; 
200 m delfin (m) : T. Nicolae 
2:38,1 ; 200 m
C.Coatu 2:33,4, 
2:38,0 ; 200 m 
Sporea 2:51,0,
2:54,6 ; 800 m liber (f) : E. I- 
vescu 11:27,4; 1 500 m liber 
(m) : D. Wetterneck 19:34,9 
— nou record, C. Coatu 
20:33,2.

JUNIORI : 200 m liber (m) î 
H. Potocnik 2:13,3, A. Gher
ban 2:16,0 ; 200 m liber (f) : 
S. Sovago 2:31,8,

Gh. Popovici 2:51,8. 
bras (f) : R. Petruică

L. Bancu 3:10,7, 400 m 
(m) : O. Wetterneck

(f) : D. 
m liber 

4:28,8 ; 
Dinamo 
(f): D.

spate (m) : 
A. Horvath 

spate (f) : I.
E. Stanciu

A. Anton

AZI

FOTBAL. Stadionul Dina
mo, ora 15 : Dinamo Bucu
rești—Crișul Oradea 
rezerve^ ora 
București — 
(div. A).

BASCHET.
de la ora 17 : I.C.H.F.—Poli
tehnica Brașov (A.m.), Rapid 
—Voința (A.m.), I.E.FJS.— 
Steaua (A.m.).

16,45 ;
Crișul

(tineret- 
Dinamo 
Oradea

Sala Ciulești,

MllNE

FOTBAL. Stadionul „23 Au
gust", ora 15: ~
U.R.S.S. l_ 

U.E.F.A.), ora 16,45 ; 
București—Universitatea Cra
iova (div. A); stadionul Ciu
lești, ora 
verși tatea 
rezerve); 
nica, ora 
dantesc—Metrom Brașov (div. 
B) ; teren Electronica, ora 
11 : Electronica Obor—Loco
motiva Adjud (div. C) ; te
ren Laromet, ora 9,30 : La- 
romet—Steaua (juniori), ora 
11 : Tehnometal—Delta Tul- 
cea (div. C). ora 13 ; Tehno
metal—Delta Tulcea (juniori); 
teren Voința, ora 11 : 
Voința București — I.C.A.B.

România— 
(preliminariile 

Rapid

10 ■: Rapid—Uni- 
Craiova (tineret- 
stadionul Politeh- 
11: Sportul stu-

artistică
reamintit dt „curajul* ho- 
cheistului Dorin Pro», 
atîția ani portar al na
ționalei — de a-și „sacri- 
fica" un doctorat în drept 
pentru scenă și ecran. Și 
așa cum am scris adeseori, 
exemplele sînt mai multe 
și nu mai puțin convingă
toare.

Măiestria este rodul mul
tor încercări, a experien
ței și a studiului, a cul
turii și a călătoriilor.

Mărturiseam o dată, unui 
prieten, om de cultură: 
„Voi aveți păreri ciudate 
despre sportivi, li conside

rați superficiali 
și inculți. Poate, 
în parte, «-ade
vărat. Dar 
dacă dați de 
un sportiv de 
valoare, deș
tept și cult, 
care a străbă
tut toată lu
mea și nu nu
mai cu cali

tățile fizice, atunci să 
știți că el este de două 
ori mai bun decît sinteți 
voi de obicei".

Nu aș crede că Novaceh 
sau Cherebețiu, foști emi- 
nenți studenți la medicină, 
după ce au străbătut lu
mea ca jucători de valoare 
ai reprezentativei noastre, 
vizitînd muzee și institu
ții de cultură, au devenit 
doi medici oarecare, fără 
orizont și fără personali
tate.

■ Poate măiestria sportivă 
te poartă, firesc, deplin, 
și spre cea artistică. Cine 
mal bine ca un sportiv a 
cunoscut tracul și momen
tele psihologice ale gre
lelor încercări, oamenii de 
toate temperamentele și 
rasele, orașele și țările 
lumii ? • k

Cine a ascultat acasă idr 
ele muzica atîtor popoare, 
cine a vibrat tinerește la 
tot ce se întîmplă în du
rata fără durată a fiecărei 
zile, la Jocurile Olimpice ?

Măiestrie.
Cuvînt plin de sens și 

de greutate. Maeștri ai 
artei și maeștri ai sportu
lui. Măiestrie tehnică — 
măiestrie artistică. Rod al 
talentului și al anilor. 
Valență comună a sportu
lui și a artei. Și poate, 
încă un argument, pentru 
cea de a... opta artă.

Țjă ără talent și pasiune, 
fl fără muncă și inte- 

ligență, nu exiști și 
nu devii nimic, astăzi, în 
nici un domeniu. Persona
litatea presupune aptitu
dini deosebite și originali
tate.

Cuvîntul măiestrie îl 
întîlnim tot mai frecvent 
în cultură, în artă și pe 
stadion. Sportivii tind 
spre „măiestrie", artiștii 
obțin „performanțe" și 
succese în „competiții" de 
valoare europeană 
mondială.

Uneori, în tinerețe 
mai tîrziu, vir
tuțile fizice 
sînt o cheză
șie și un pri
vilegiu. La pes
te 80 ~
Pablo 
crede 
iar 
Chevalier, cîn- 
tărețul 
vîrstă, < 
nuă să 
frenezie, 
dansului, 
natură.

Tenorul 
trează calmul, zveltețea și 
rezistența sa, din jocul de 
volei, din anii 
clujene, nu numai 
de curs, ci .și în 
tiții universitare.

Și credem că 
Șeptilici, coleg de 
la Sf. Sava și prieten pes
te timp cu aviatorul, rug- 
bystul, profesorul și antre
norul de handbal D. Po- 
pescu-Colibași — datorea
ză mobilitatea 
și. spirituală 
nenumărate pe care 
cunoscut și îndrăgit tot
deauna.

Se spune că și Marina 
Krilovici, care a parcurs 
atît de repede drumul 
spre consacrare artistică, 
a activat în adolescență, cu 
mult entuziasm, în parcul 
ispititor al clubului Dina
mo.

Poate 
articol 
olimpic 
Roșea — locul II la Me
xico — nu ar fi izbîndit 
și în a doua etapă a emi
siunii „Steaua fără nume", 
spre liniștirea lui Dan Deș- 
liu, care vedea un sportiv 
de valoare atentînd și la 
gloria' artistică.

Succesul lui Roșea ne-a

de ani 
Picasso 

în judo, 
Maurice

fără
conti-

: iubească
apa, ritmurile

, plimbările in

Ion Buzea păs-

studenției 
la orele 
compe-

Mircea 
școalăFLO RI RAREunui sonde basin rindul 

di- votu-

In urma 
interesant daj efectuat federația de chet antrenorilor vizionari, rile acestora (da- indicat următorul clasament al celor mai buni ar- 1. Gh. Chiraleu ,__ 2. M. Aldea(Ploiești) 3 p, 3. E. Hottya (Oradea) 3,50 p, 4. V. Radar (Tg. Mureș) 3,90 p, 5. C. Negulescu (București) 4 p, 6. G. Dutka (Oradea) 4,20 p, 7—8. M. Rizea și P. Marin (ambii din București) 6 p, 9. I. Petruțiu (București) 6,20 p, 10. A. Berger (București) 8,10 p. Alți numeroși arbitri au primit un număr " '

te în scris) au
bitri ai țării : (București) 2,22 p,

neînsemnat de voturi.

MINIBASCHET
un• Clubul Steaua a înființat centru de minibaschet sub conducerea maestrului sportului Alex. Fodor. Prima selecție a fost făcută în rindul elevilor de la Școala generală nr. 153, cu sprijinul prof. E. Milincovicl.• „Cupa Primăverii", competiție organizata de Școala sportivă nr. 2 București pentru minibaschet- baliștii intre 8—10 -ani, s-a încheiat cu victoria formațiilor Șc. sp. nr. 2 (Prof. Stclian Gheorghiu) 

la băieți și Olimpia (prof. Gh. Lăzărescu) la fete.

2:33,0 ; 200 m bras (m) : A. 
Militaru 2:49,1, E. Manolescu 
2:49,4 ; 200 m bras (f) : L. 
Covaci 3:15,0; 400 m mixt 
(m) : E. Manolescu 5:37,7, R. 
Freund 5:40,2 ; 4x100 m li
ber (m) : Dinamo 4:20,0 ; 
4X100 m liber (f) : Dinamo 
4:47,0; 1 500 m liber (m) : 
R. Freund 19:54,1, H. Potoc- 
nik același timp ; 200 m spate 
(f) : M. Măzgăreanu 2:54,2; 
200 m spate (ip) : E. Mano
lescu 2:28,6, L. Popescu 2:30,6 ; 
200 m delfin (f) : S. Slecian 
2:54,2 ; 200 m delfin 
Gherban 2:34,6, E.
2:37,4 ; 800 m liber 
Pupăzan 11:27,1.

(m) : A. 
Jeleru 

(f) : A.

A. V,

£

Incheierea unei 
noi ediții a di
viziei școlare de 
volei, o dată cu 
disputarea tur
neelor finale de

la Sibiu, ne prilejuiește cîte
va constatări asupra valorii 
echipelor și jucătorilor ce re
flectă, în mare, situația în
tregului campionat al școla
rilor, precum și perspectivele 
voleiului nostru — care își 
are sorgintea aici.

Făcînd o comparație cu e- 
diția precedentă, ale 
finale le-am urmărit la Bucu
rești, am putea spune că va
loarea echipelor prezente la 
Sibiu a fost superioară — în 
special la fete. De pildă, for
mațiile Liceului 2 cu pro
gram de educație fizică din 
Rm. Vîlcea (antrenor Lauren
țiu Stilea) ca și cele ale Șcciii 
sportive Buzău (antrenor A- 
drian Ionescu), finaliste și în 
turneul masculin de anul tre
cut, s-au prezentat mult mai 
bine pregătite. De asemenea, 
echipa Școlii sportive 2 Buc. 
(antrenor Doina Bălăiță) la 
fete. Alături de acestea, la 
Sibiu am văzut și echipe 
foarte bune, care nu figu
raseră în finalele de anul tre
cut, printre care noile cam
pioane : Școala sportivă 1 
Buc. (antrenor Sandi Chiriță) 
la fete și Școala sportivă Ti
mișoara (antrenor Gh Hor
hat) la băieți. Deși cu o for
mație nouă (față de cea cu 
care a cîștigat titlul național 
la București), antrenorul clu
jean C. Bengeanu a făcut din 
nou proba priceperii cu care 
pregătește tinerii voleibaliști.

La toate echipele s-a făcut 
simțită, mai pregnant decît 
la ediția anterioară, preocu
parea pentru îmbogățirea ba
gajului tehnic al jucătorilor : 
preluarea în degete a servi
ciului și chiar a atacului a 
prevalat asupra nesigurei 
„manșete", ceea ce a dat un 
plus de spectaculozitate și 
cursivitate jocului. Dar. sub 
imperiul mizei jocului, tinerii 
voleibaliști renunță deseori 
la aceste procedee (cîteodată 
și la efectuarea pașei pentru 
atac I) din teama de gre-

cărei

Echipa Școlii sportive 1 București, campioană națională pe 
amil 1970

sa fizică 
sporturilor 

le-a

n-am fi scris acest 
dacă trăgătorul 
de tir Marcel

BOXERII JUNIORI BUCUREȘTEN1 
EINAIE DE ATRACȚIEIN

IX
Cu prilejul u- 

nei recente reuni
uni pugilistice, au 
fost desemnați o 
parte dintre cam
pionii municipiu
lui București, la

juniori : I. Vladimir (Dinamo), 
D. Amza (Progresul), M. Po- 
ieșteanu (Progresul), Tr. Plo- 
pescu (Viitorul), M. Simon (Di
namo), Șt. Hie (Electrotehnica), 
A. Manole (Metalul) la ju
niori mici, Șt. Ilina (Olimpia) 
la juniori mari.

Miine, de la ora 10, o nouă 
reuniune finală va desemna pe 
ceilalți campioni.

Iată citeva spicuiri din pro-

gramul galei : P. Stroe (Stea
ua)—G. Agapșa (C.S.Ș.), Șt. 
Băiatu (C.P.M.B.) — M. Peia 
(Dinamo), L. Nicolaescu (Stea
ua)—S. Bătănaș (Dinamo), C. 
Hodut (Olimpia)—T. Grădinaru 
(C.P.M.B.). Cap de afiș, întîl- 
nirea Sandu Mihalcea (Dina
mo)—Augustin Iacob (Voința), 
meci revanșă, intrueit, acum 
două luni Mihalcea a părăsit 
ringul invins !

Finalele se vor disputa la 
Casa de cultură a tineretului 
din sectorul 4 (str. Turturele, 
stația Vitan).

Participantilor le vor fi ofe
rite numeroase premii de că
tre Loto—Pronosport.

Arcuda (div. C), ora 13: Vo
ința București—Dacia Pitești 
(juniori) ; teren Autobuzul, 
ora 9,30 : Autobuzul—Sportul 
studențesc (juniori), ora 11: 
Autobuzul—I.R.A. Cîmpina

(div. C) ț teren Sirena, ora 
11: Sirena—Dacia Pitești 
(div. C); Stadionul Dinamo, 
ora 13: Dinamo București— 
Flacăra Moreni (juniori); te
ren „23 August" II, ora 9: 
Ș. S. Energia—Centrul „23 
August" (juniori) ; teren 
T.U.G., ora 13: T.U.G. — 
I.C.A.B. Arcuda (juniori).

HANDBAL. Teren Dinamo, 
ora 10,15 : Progresul—Con

fecția București (A.f.) ; tere
nul Tineretului, ora 16,15 : 
I.E.F.S.—Rapid București (A. 
f.), ora 17,20: Universitatea 
București—Dinamo Brașov 
(A.m.).

BASCHET. Sala Progresul, 
ora 8 ; Progresul—Construc
torul Iași (B.m.) ; sala Arhi

tectura, ora 9,15: Arhitectu
ra—Voința București (B.f.) ; 
sala Politehnica, ora 10,30: 
Politehnica II—„U“ București 
(B.f.).

RUGBY. Stadion Grivița 
Roșie (Parcul Copilului), ora 
10: Steaua—Progresul (div. 
A), ora 11,30 : Grivița Roșie— 
Dinamo (div. A) ; teren Con
structorul, ora 11,30 : Con
structorul— Petrol Chimistul 
Pitești (div. B) ; teren Glo
ria, ora 10,30 : Gloria—Spor
tul studențesc (div. B) ; te
ren Olimpia, ora 11: Olim
pia—Rapid (div. B).

CANOTAJ. Lacul Herăs
trău. ora 7 : Concurs de fond 
(competiție inaugurală a 
zonului, deschisă tuturor 
tegoriilor).

VOLEI. Sala Floreasca,
la ora 18 : Rapid—Dinamo 
(A.f.), Steaua—Dinamo (A.m.); 
sala Giulești, de la ora 8 : 
Universitatea — Electroputere 
Craiova (B.m.), Universitatea 
—Sănătatea Tîrgoviște (B.f.), 
Spartac — Viitorul Bistrița 
(B.f.), sala Progresul, de la 
ora 10 ; Flacăra roșie—Voința 
Constanta (B.f.), A.S.E.—Pro
gresul Rm. Sărat 
Constructorul, de 
Constructorul — 
Galati (B.f )

se- 
ca-

de

(B.f.) ; sala 
la ora 8.30:
Politehnica

șeală, deși arbitrajul a favo
rizat jocul în degete. De a- 
ceea, se impune o insistență 
mai mare a profesorilor-an- 
trenori în această direcție.

îmbucurător este și faptul 
că sistemul defensiv a apărut 
mult mai bine pus la punct, 
anul acesta, la toate echipele 
și, îndeosebi, la cea de fete 
a Școlii sportive 2 (unde se 
simte influența concepției 
profesorului N. Humă). Spu
nem îmbucurător, pentru că 
acest capitol este deficitar în 
întreg voleiul nostru. în pri
vința combinațiilor și sche
melor tactice, însă, progre
sele sînt nesemnificative (doar 
echipa de băieți a Liceului 2 
Rm. Vîlcea a arătat mai mult 
decît la ediția precedentă), 
în comparație cu anul trecut, 
toate echipele de băieți se si-

PORȚ1
DESCHISE

vo- 
fot-

sta-lingă 
în fiecare 

8—20 : vo-

Pînă ieri, următoarele 
cluburi și asociații din 
București au comunicat re
dacției noastre zilele și o- 
rele in care stadioanele și 
sălile lor de sport sînt puse 
la dispoziția tuturor celor 
dornici să practice exerci
țiile fizice și sporturile pre
ferate.

CLUBUL 
DINAMO

Parcul sportiv din Șos. 
Ștefan cel Mare : în fiecare 
luni, de dimineață pină 
seara ; pentru atletism, 
lei, handbal, baschet și 
bal.

CLUBUL 
RAPID

Terenurile de 
dionul Giulești ; 
luni, între orele
lei. baschet și handbal.

CLUBUL 
PROGRESUL

Parcul sportiv din str. 
Dr. Staicovici 42: în fie
care luni, între orele 7,30— 
19,00 și simbătă intre fi
rele ,
chet, handbal, fotbal, lup
te, box, haltere și cultu
rism.

CLUBUL 
METALUL

Baza sportivă Pantelimon 
(capătul tramvaiului 14) : în 
fiecare luni între orele 9— 
18: fotbal, handbal, volei 
și atletism (pentru școlile 
și liceele din sectorul 3).

CLUBUL 
VOINȚA

Baza sportivă din șosea
ua Pipera : in fiecare luni, 
între orele 9—12 și 16—19 ; 
atletism, volei, baschet, 
handbal și fotbal.

CLUBUL 
CONSTRUCTORUL

Stadionul din șos. Olte
niței 19 : în fiecare luni 
și joi, intre orele 9—1G ; 
handbal, rugby și atletism.

Sala din Șos. tancului 
130 : în fiecare luni și joi. 
de la orele 16: volei.

Sala din str. Aurora 1: în 
fiecare luni și joi, intre 
orele 9—11 și 17—19 î box.

Sala din str. 13 Decem
brie 24 : in fiecare luni și 
joi, de la orele 18 : șah.

ASOCIAȚIA 
FLACARA ROȘIE

Sala din str. Bella lîrei- 
ner 40—42 : luni și miercuri 
intre 
vineri 
judo.

7,30—12; volei, bas

orele 15—17. joi și 
între orele 11—13 :

tuează sub ceea ce oferiseră 
(pe terenul cu zgură 1) elevii 
de la Cluj, campioni în ediția 
1969. Evoluțiile finalistelor la 
turneul de la Sibiu ni s-au 
părut dominate de stereotipie 
și simplitate.

în privința calificării în 
turneele finale, trebuie re
marcat faptul că observăm 
cam aceleași prezențe. De 
pildă, prof. C. Bengeanu, deși 
pornit la drum cu o gene
rație nouă față de lotul anu
lui trecut a reușit totuși spre 
lauda lui să ajungă din nou 
în turneul final. Dar se naște 
întrebarea: oare ceilalți 7 
profesori cu echipe din seria 
clujenilor, nu pot reuși cel 
puțin o dată la cîțiva ani, 
cum ar fi firesc, să ridice o 
generație bună de jucători ? 
Și situația aceasta, din seria 
clujeană este aproape gene
rală, reliefînd faptul că între 
cei 95 de profesori cu echipe 
în divizia școlară, puțini lu
crează cu pasiune și... rezul
tate.

Dacă echipele, luate ca ata
re, au fost mai bune decît ci
nul trecut ELEMENTE NOX 
DE PERSPECTIVA NU 
s-au prea Văzut la a- 
CESTE TURNEE FINALE, 
în afara celor deja cunoscute: 
Dragoș Popescu, Radu Dumi
trescu, (antrenor Laurențiu 
Stilea), Valentin Mocuța, La- 
dislau Mathe, Nicolae Lințu 
(antrenor Gh. Horhat), Viorel 
Balaș (antrenor C. Bengea
nu), Mihai Tudose (antrenor 
P. Brașoveanu) la băieți, Vic
toria Caranda, Paula Cazan
giu, Doina Stoian (antrenor 
Sandi Chiriță), Nadia Brumă 
(antrenor Aurel Dascălu), 
Anca Negrilă, Daniela Ste- 
riade, Cătălina Celmare (an
trenor Doina. Bălăiță), Renala 
Pop (antrenor Octavian Bor- 
bil) la fete. Dar mai neplă
cut este faptul că în întreaga 
divizie numele care pot fi 
remarcate sînt extrem de pu
ține. De unde și concluzia că 
PROFESORII LUCREAZĂ 
CU ELEMENTE MAI PUȚIN 
DOTATE PENTRU VOLEI, 
numai pentru a-și îndeplini 
obligația de a prezenta echi
pă în campionat... Și, cum 
divizia școlară este conside
rată baza voleiului de perfor
manță, se poate deduce care 
sînt perspectivele acestui joc 
sportiv, mai ales că, dintre 
aceste „flori rare", unele se 
mai pot ofili pe parcurs...

Aurelian BREBEANU

CAMPIONATUL DE HOCHEI
ÎNAINTEA

(Urmară din pag. 1)

repriză. Apoi, totul a intrat 
în normal, valoarea spunîn- 
du-și cuvîntul.

Au marcat: Mihăilescu (2), 
Huțanu (2), Boldescu (2), Flo- 
rescu, Moiș, respectiv Tara, 
Vass și Gyorgy.

FINISULUI»
Dinamo 29 p ; Avîntul 21 p j 
Agronomia 12 p ; I.P.G.G. 
11 p ; Tîrnava 4 p.

Ultima etapă a campiona
tului are loo duminică. Com
petiția se încheie cu jocurile i 
I.P.G.G.—Tîrnava, Avîntul— 
Agronomia și Steaua—Dina
mo.

I.P.G.G. — AVÎNTUL
2—1 (0—0, 1—1, 1—0),

ÎN CAMPIONATUL DE 
JUNIORI

joacă viguros anunțîn- 
pentru ediția urmă- 

a competiției o preten- 
la un loc pe podium.

Meciul derby al etapei.
Echipa studenților bucureș- 

teni evoluează excelent în a- 
cest ultim tur al campiona
tului, 
du-se 
toare 
dentă

După o repriză albă și una 
egală, geologii au luat condu
cerea apărînd cu strășnicie 
golul în plus.

Avîntul, exceptînd șarjele 
spectaculoase, dar lipsite de 
pericol ale lui Bașa, n-a reușit 
acțiuni care să-l înfioare cit 
de puțin pe Sofian.

Au înscris: Niță și Nuțu, 
respectiv Bașa.

Avîntul Miercurea Cluc-y 
Metalul Rădăuți 5—4 (2—2, 
l—0, 2—2).

în clasament i Steaua 14 p ; 
Școala sportivă nr. 2 Bucu
rești 12 p ; Avîntul 8 p ; Școa
la sportivă Gheorghieni 4 p ; 
Metalul 0 p.

Astăzi se joacă meciul de
cisiv pentru primul loc i Stea
ua—Școala sportivă nr. 2 
București.

JUNIORII MICI
INAUGUREAZĂ SERIA

STEAUA — AGRONOMIA 
11—3 (4—0, 7—2, 0—1).

Au marcat: Sgîncă (2), Ca- 
lamar (2), Bucur (2), Biro, 
Corduban, Varga, Fodorea, 
Gheorghiu, respectiv Gali (2) 
și Otvos.

Clasamentul c steaua 37 p i

DE LA F.R. DE PATINAJ
Perioada de transferări 

pentru secțiile de patinaj ar
tistic și viteză, începută la 
15 aprilie, durează pînă la 
data de 15 mai a.c.

CONCURSURILOR
ATLETICE

DE PRIMĂVARĂ
Astăzi de la ora 16, și 

mîine de la ora 9 se vor 
desfășura pe stadionul Re
publicii probele concursu
lui republican de primă
vară al juniorilor mici 
(15—16 ani). La acest prim 
concurs republican al ac
tualului sezon în aer liber 
și-au anunțat participarea 
peste 350 de tineri, deți
nătorii unor performanțe 
egale sau superioare stan 
dardurilor fixate deFJR.A

PREȚUIRE SPORITĂ, RESPONSABILITĂȚI MAI MARI» »
(Urmare din pag. 1)

politic, un creator, un jude
cător, un învățător de sport. 
El trebuie să fie un specia
list in finanțe și în pedago
gie, un psiholog și un duhov
nic. Este bine dacă el pri
cepe și ceva din magia cifre
lor".

Multe dintre aceste calități 
nu au lipsit celor care pre- 
gătindu-i pe tinerii noștri 
și-au adus contribuția la rea
lizarea marilor succese spor
tive românești la campiona
te mondiale și europene, la 
Jocurile

Astăzi, în țara noastră, a fi 
antrenor 
dar și o 
același timp.

Noua legislație a prevăzut, 
pe lingă mărirea considerabi
lă a salariului, și un nou sls-

Olimpice.

este o mare cinste 
mare răspundere, în

tem de încadrare a antreno
rilor care ține seama, în pri
mul rînd, de CALITATEA 
muncii desfășurate, 
mea în această 
creatoare. Clauzele 
sare la o categorie 
ră au la
PRACTICE obținute și un 
examen de specialitate. în 
felul acesta 
diții favorabile pentru o as
censiune permanentă a celor 
capabili și sîrguincioși.

Nu putem trece, de ase
menea, cu vederea faptul că 
unor practicieni cu rezultate 
bune li s-a dat posibilitatea 
integrării în această profesiu
ne, recunoscîndu-li-se munca, 
priceperea și pasiunea pen
tru sportul îndrăgit.

Prețuirea de care se bucu
ră. avantajele materiale cre
ate, principiul cointeresării,

de vechi- 
activitate 
de avan- 
superioa- 

bază rezultatele

s-au creat con-

posibilitățlle de promovare 
după criteriul infailibil al 
muncii și al calificării, toa
te acestea ridică în fața lu
crătorilor de pe tărîmul spor
tului, sarcini și obligații am
ple. Progresul vertiginos al 
sportului mondial cere fiecă
rui antrenor o activitate per
manentă și neostenită de per
fecționare, căutarea unor căi 
noi în drumul anevoios spre 
marile performanțe.

Nu poate fi ignorat rolul 
de educator al tinerei gene
rații care revine antrenoru
lui, acest mare aliat al fa
miliei și al școlii în creșterea 
unor cetățeni cu trupuri să
nătoase și suflete nobile.

Nu mă îndoiesc că antre
norii noștri vor ști să răs
pundă misiunii înalte cele-a 
fost încredințată și-și vor 
face pe deplin datoria.
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DERBYUL ETAPEI : RAPID — UNIV. CRAIOVA

Vești liniștitoare din 
Giuiești

De la bun început dăm, 
pentru liniștea suporterilor 
Rapidului, două declarații 
luate în timpul antrenamen
tului de ieri : „L-am scutit 
pe Lupescu de antrenamen
tul de miercuri — ne-a spus 
medicul echipei, dr. Bendiu 
— în mod preventiv, dar a- 
cum, după cum ați văzut, el 
este complet restabilit și cu

multă poftă de joc". (Iar Lu
pescu confirma, In teren, 
cele de mai sus).

întrebat de formația care 
va juca duminică, antrenorul 
M. Bărbulescu a dat urmă
torul răspuns i „Dumitru va 
lua locul lui Angelescu. In 
rest — formația de la Cluj". 
Iată, așadar, „ll“-le rapidist 
pentru jocul cu studenții cra- 
ioveni j Răducanu — Pop, 
Lupescu, Dan, Greavu, Dinu, 
Dumitru, Năsturescu, Petrea- 
nu, Neagu, Codrean u.

L® Craiovenii evita... 
orice fel de Rapid !

După eforturile depuse în 
cele două jocuri disputate 
acasă, cu Politehnica și Cri- 
șul, jucătorii craioveni au fă
cut joi și vineri antrenamen
te ușoare. în cursul acestei 
dimineți ei părăsesc Craiova 
cu un autocar O.N.T., evitînd, 
după cum se vede contactul 
cu... Rapidul, pînă dumini
că ! Suporterii Universității 
Craiova speră că, în sfîrșit, 
vor obține o victorie împo
triva feroviarilor și la Bucu
rești, pentru că pe teren pro
priu sau pe cel neutru au 
reușit să-i învingă.

Antrenorul Coidum s-a fi-

SAU PENALTY 
SAU... NIMIC!
Din punct de vedere al 

arbitraj ului,. etapa tre
cută ne-a oferit două 

surprize. Și, din păcate, nici 
una din ele plăcută. Un ar
bitru care s-a impus în se
zonul trecut, doctorul Grigo- 
re Bîrsan, din Galați, a con
dus partida Steaua—Jiul, de o 
manieră care a stîrnit discu
ții, iar alt „cavaler al fluie
rului" (acesta cu ecuson 
F.I.F.A.), Cornel Nițescu, din 
Sibiu, conducînd partida Pe
trolul Ploiești—Dinamo Bucu
rești, a realizat o performanță 
de loo de invidiat, aceea de a 
nemulțumi pe toată lumea: 
echipe, ziariști, observator fe
deral. Plus nemulțumiți! tra
diționali : spectatorii.

Spunem că arbitrajul lui Gr. 
Bîrsan a dat loc la discuții, 
care _ au început cu slaba sa 
pregătire fizică (în ciuda apa
rențelor !), au continuat cu 

interpretarea uneori contradic
torie a regulilor de joc și au 
avut ca punct culminant cele 
două lovituri de Ia 11 metri, 
de care au fost private, pe rînd, 
Steaua și Jiul. Ziarul nostru 
și-a spus cuvîntui, în această 
privință. O apreciere identică 
a avut și cronicarul revistei 
„Fotbal". Dar, dacă nu toată 
lumea a fost de acord că Gri- 
gore Bîrsan ar fi trebuit să 
acorde cîte un penalty în faze
le cu pricina, în schimb, chiar 
Colegiul central al arbitrilor 
manifestă surprindere pentru 
felul cum arbitrul gălătean a 
rezolvat situația din min. 22, 
cînd Tătaru, pătruns în careu, 
a fost oprit — prin fault, po
trivit unor opinii, în mod co
rect, după părerea altora — 
să fructifice faza. Conducăto
rul partidei urma să se situeze 
pe una din aceste două pozi
ții. în primul caz, ar fi tre
buit să acorde LOVITURA DE 
LA 11 METRI ; în a doua e- 
ventualltate, n-ar fi trebuit să 
fluiere de loc. Grigore Bîrsan 
a recurs însă la o măsură de 
compromis, acordînd lovitură 
liberă indirectă, această mană 
cerească pentru arbitri, în a- 
numite situații grele, cînd nu 
știu ce hotărîre să ia sau n-au 
suficient curaj pentru a de
cide intr-un fel sau intr-altul.

Nu putem decît să regretăm 
că un arbitru căruia I s-au 
acordat, nu o dată, cinei stele, 
ne oferă acest exemplu de a- 
titudine șovăielnică. El a că
zut în păcat și în urmă cu 
trei etape, lăsîndu-se indus în 
eroare de tușierul V. Liga și 
acordînd astfel echipei F. C. 
Argeș, în meciul cu „U“ Cluj, 
un gol înscris dintr-o poziție 
flagrantă din ofsaid.

Declarîndu-ne de acord cu 
sancțiunile pronunțate în acest 
caz de Colegiul central al ar
bitrilor — o lună suspendare 
pentru V. Liga și două etape 
pentru Gr. Bîrsan — ne expri
măm surprinderea — și ea nu 
este numai a noastră — pen
tru felul cum a fost „judecat” 
N. Rainea, după meciul Rapid— 
F.C. Argeș. O lună de scoa
tere din activitate a unuia din
tre arbitrii noștri valoroși — 
avem oare atit de mulți ? — 
pentru o decizie dată la o 
fază nu îndeajuns de clară, 
în cadrul unui arbitraj consi
derat bun, în ansamblu, și no
tat cu patru stele, nu ni se 
pare cea mai înțeleaptă 
soluție. Colegiul central al 
arbitrilor trebuie să dovedeas
că maturitate, reexaminînd a- 
ceastă hotărîre.

Jack BERARIU 

xat asupra următoarei for
mații : Oprea — Niculescu, 
Mincă, Bitlan, Velea, Strîm- 
beanu, Ivan, Martinovici, 
Neagu, Oblemenco, Bălan.

F.C. ARGEȘ — STEAGUL
ROȘU

® „Dispecerul" argeșean 
va juca

în această săptămînă jucă
torii piteșteni au efectuat an
trenamente intense, cu ac
cent pe linia de atac, com
partiment în care s-au con
statat deficiențe în ultimele 
etape.

Întrucît nici o indisponibi
litate n-a intervenit în lotul 
argeșean. iar „dispecerul" e- 
chipei, Dobrin, este apt de 
joc, se preconizează următoa
rea formație : Niculescu — 
Pigulea, Vlad, Barbu, Ivan II 
(Oiteanu), Prepurgel, Ștefă- 
nescu (Roșu), Cîrciumărescu 
(Nuțu), Radu, Dobrin, Jercan.

I. FEȚEANU 
coresp. principal

© Antrenamentele brașo
venilor, pe o vreme ne
favorabilă

Deși vremea ultimelor zile 
n-a fost de loc favorabilă ju
cătorilor brașoveni, Steagul 

roșu s-a antrenat cu asidui
tate întrucît ultimele rezul
tate au fost departe de aș
teptări. Echipa speră, totuși, 
într-un rezultat bun pentru 
că „stegarii" au evoluat mai 
bine în deplasare decît pe te
ren propriu. Așa îneît... Dr. 
Laurian Taus ne-a declarat 
că întregul lot este valid și 
că toți jucătorii pot concura 
la alcătuirea echipei. Antre
norul N. Proca însă, care a 
condus în ultimele zile pre
gătirile brașovenilor, ne-a co
municat acest „11“ probabil: 
Adamache — Ivănccscu, Je
nei, Oiteanu, Rusu, Pescaru, 
Cadar, Necula, Florescu, Ba- 
lint, Gyorfy.

C. GRUIA, 
coresp. principal

DINAMO BUCUREȘTI — 
CRIȘUL

• Dinamoviștii speră în 
victorie

fn tabăra dinamovistă dom
nește optimismul, elevii antre
norului Nicușor sperând să ob
țină ambele puncte. în această 
săptămînă au avut loc antre
namente zilnice, accentul pu- 
nîndu-se pe menținerea for
mei sportive. Lucescu, Delea- 
nu și Dinu, care acuzau ușoare 
traumatisme, s-au refăcut și 
deci, azi, vor apare în for
mație.

Pentru meciul de după a- 
miază, antrenorul Nicușor in
tenționează să alinieze același 
„11“ de duminica trecută, a- 
dică : Andrei — Cheran, Nun- 
weiller IV, Stoenescu, Delea-

nu, Ghergheli, Dinu. Pîrcălab, 
Dumitrache, R. Nunweiller, 
Lucescu.

• Semne de întrebare la 
Crișul

Echipa orădeană după dis
putarea meciului cu Univer
sitatea Craiova nu s-a mai 
înapoiat la Oradea, plecînd la 
București. Antrenorul Vlad are 
unele dificultăți în alcătuirea 
formației în urma suspendării 
lui Dărăban și după acciden
tarea lui N. Alexandru. în 
cursul zilei de ieri, au fost 
chemați de la Oradea doi ju
cători tineri care vor fi folo
siți în echipa de tineret-rezer- 
ve, pentru a înlocui pe cei 
trecuți în formația de seniori.

MECIURI OMOLOGATE CU 3-0
în. ultima ședință, Comi

sia centrală de competiții și 
disciplină a Federației ro
mâne de fotbal a analizat 
cauzele nedisputării unor me
ciuri din campionatele divi
ziei C și cel al juniorilor și 
școlarilor și a hotărît urmă
toarele :

• meciul Progresul Stre- 
haia — Dunărea Calafat, din 
campionatul diviziei C, a fost 
omologat cu rezultatul do 
3—0 în favoarea echipei Pro
gresul deoarece formația Du
nărea nu s-a prezentat la joc.

• partida Victoria Caran
sebeș — U.M. Timișoara, din 
campionatul diviziei C, a fost 
omologată cu scorul de 3—0 
în favoarea formației U.M.

Iată formația probabilă : Ca
tena—Sărac. E. Naghi, Bule, 
Popovici, Ceaușu, Cociș. Su- 
ciu, Arnoțchi, Kun II, Cefan.

FARUL CONSTANTA — 
A.S. ARMATA TG. 
MUREȘ

• R. Cosmoc: „Acest 
meci nu-l putem pierde I"

Poate este peptru prima 
dată în acest retur cînd antre
norul Robert Cosmoc dispune 

de întreg lotul de jucători. 
Miercuri Farul a susținut un 
joc-școală cu formația de ti- 
neret-rezerve, înaintarea do
vedind o mare poftă de go
luri. Robert Cosmoc ne-a de
clarat că în nici un caz echipa 
sa nu poate pierde meciul cu 
A.S. Armata Tg. Mureș. For
mația probabilă : Ștefănescu— 
Antonescu, Stoica, Mareș, Pie
sa, Tănase, Koszka, S. Avram, 
Sasu, Tufan, Kallo. Ca rezerve 
vor figura Popa. Badea, D. 
Popescu și Ologu.

C. POPA-coresp. principal

• T. Bone : „La Constan
ta vom urmări numai spec
tacolul"

Practic, fotbaliștii de la A. S. 
Armata Tg. Mureș au încheiat 
conturile acestui campionat. 
Nimeni și nimic nu-i mai poa
te salva de la retrogradare. 
Acest fapt explică declarația 
antrenorului Tiberiu Bone, cum 
că la Constanța vor urmări 
numai spectacolul. De fapt, 
antrenorul militarilor se gîn- 
dește de pe acum la crearea 
unei echipe care să revină — 
după un an — fără probleme 
în prima divizie a țării. în 
jocul cu Farul, Tiberiu Bone 
va folosi următorii jucători : 
Solyom—Șleam, Dondoș, Ispir, 
Czako, SolSssy. Nistor, Cania- 
ro, Fazekaș, Trăznea, Lucaci.

I. PAUȘ-coresp. principal

„U" CLUJ — U.T.A.

• La „U" Cluj lipsește 
omul de gol ...

Antrenorului A. Șepci îi lip
sește omul de gol. Acesta — 
Adam — continuă să rămînă 
în afara echipei datorită

unei accidentări. Timp de trei 
zile studenții s-au antrenat la 
Cîmpia Turzii, unde, miercuri, 
au susținut un joc-școală cu 
Industria sîrmei, pe care au 
întrecut-o cu 2—0. Pentru par
tida cu U.T.A., care se anunță 
foarte dificilă pentru clujeni, 
antrenorul A'. Șepci intențio
nează să folosească următorul 
,.11“ : Moldovan—Crețu, Pexa, 
Solomon, Cimpeanu, Anca, 
Mustățea, Uifăleanu, Mun- 
teanu, Oprea, Barbu.
V. MOREA-coresp. principal

® N. Dumitrescu : „Ple
căm la Cluj... cu speranțe"

Miercuri textiliștii au sus
ținut o partidă de verificare 
cu echipa de tineret rezerve 
(o repriză) și cu cea de juni
ori (altă . repriză). înainte de 
a pleca spre Cluj, antrenorul 
principal N. Dumitrescu ne-a 
declarat : „Plecăm Ia Cluj cu 
îngrijorarea firească in fața 
unei partide grele, dar și cu 
multe speranțe că vom face 
un joc bun și, drept urmare, 
vom obține cele două puncte 
necesare ca aerul în lupta pen
tru ciștigarea acestui campio
nat".

Iată formația probabilă: Gor- 
nea—Birău, Lereter, Pojoni, 
Broșovschi. Domide, Petescu, 
Axente, Moț (Sima), O. Dem- 
brovsehi. Fl. Dumitrescu.

GH. NICOLĂIȚA-coresp.

Timișoara, deoarece Victoria 
Caransebeș’ nu a asigurat a- 
sistența medicală la teren și 
jucătorii trecuți pe foaia de 
arbitraj nu au prezentat car
netele de legitimare ;

• jocul C.F.R. Arad — Mi
nerul Ghelar, din campiona
tul republican al juniorilor 
și școlarilor, a fost omolo
gat cu rezultatul de 3—0 în 
favoarea echipei C.F.R., de
oarece Minerul nu s-a pre
zentat la joc. De asemenea, 
conform regulamentului, co
misia a hotărît să suspende 
echipa de seniori Minerul 
Ghelar, din campionatul di
viziei C, pe o etapă în or
ganizare pe teren propriu.

DINAMO BACĂU—C.F.R.
CLUJ

© Cuvint de ordine la 
Bacău :

— Cît mai multe goluri !

Dinamoviștii n-au ținut sea
ma de ploaia care a căzut a- 
proape zilnic peste Bacău, ci 
și-au continuat cu multă rîv- 
nă pregătirile. Pentru jocul cu 
ceferiștii clujeni, localnicii își 
propun sporirea zestrei de go- 
iluri și — implicit — îmbunătă
țirea golaverajului.

Miercuri, dinamoviștii au 
susținut un joc de antrena
ment cu C.F.R. Pașcani, ob- 
ținînd victoria cu scorul de 
5—1 (3—0). Au marcat : Dem- 
brovschi (2), Pruteanu, Duțan 
și Panait.

Iată și formația probabilă : 
Ghiță—Comănescu, Nedelcu,
Velicu, Maghiar, Vătafu, Du- 
tan, Pruteanu, Dembrovschi, 
Ene Daniel, Băluță.

ILIE IANCU 
coresp. principal.

• Clujenii iau măsuri de... 
precauție I

Ceferiștii s-au antrenat cu 
deosebită sîrguință toată săp- 
tămîna, urmărind în primul 
rînd întărirea apărării. Cei doi 
antrenori, dr. C. Rădulescu și 
Ov. Hulea au repetat cu mul

tă grijă soluțiile posibile pen
tru „neutralizarea" lui Ene Da
niel și Dembrovschi, cei doi

„centri nervoși" ai atacului 
băcăuan !

Echipa clujeană a plecat ieri 
la Bacău cu trenul și va a- 
plica același sistem de joc, a- 
dică „1—1—4—2—3“ pe urmă
toarea formulă de echipă : 
Mărculescu—Soos, Costea. Dra- 
gomir, Stîncel, Roman, Bretan, 
Tegean, Soo, Ionescu, Petres
cu.

M. VICTOR-coresp.

POLITEHNICA — STEAUA

• Tntre antrenamente și... 
examene

Vremea nefavorabilă (ploa
ie și vînt) a îngreunat mult 
pregătirile ieșenilor. Pentru u- 
nii componenți ai echipei 
(Lupulescu, Moldoveanu, Ro- 
milă, Contardo) s-a mai adău
gat și febra examenelor șco
lare, care au decalat unele 
antrenamente. Jocul cu Steaua 
nu va fi ușor și toată lumea 
o știe. Iată de ce pregătirile
— chiar în condițiile amintite
— s-au desfășurat cu intensi
tate. La meciul amical susținut 
cu Nicolina (2—2), pe un te
ren plin de băltoace, și-a fă
cut apariția și Mihăilă. proas
păt legitimat pentru Politeh
nica.

Formația probabilă : Con- 
stantinescu—Gavrilă. lanul. A- 
lecu, Romilă, Lupulescu, Con
tardo, Marica, Cuperman, Mol
doveanu. Simtenaș.

D. DIACONF.SCU 
coresp. principal

• Lipsește doar Voinea...

La București, Steaua și-a 
continuat antrenamentele marți, 
miercuri (joc amical în „fa
milie”) și joi. Steliștii sînt con
vinși că au un meci greu la 
Iași datorită situației de ne
invidiat pe care Politehnica o 
are la ora actuală în clasa
ment. Indiferent, însă, de a

ceste calcule, componenții for
mației bucureștene sînt dor
nici să facă un meci bun care 
să mulțumească publicul ie
șean.

Jucătorii se simt bine și 
sînt gata de start. Mai puțin 
Voinea, care își va relua an
trenamentele marțea viitoare.

Iată și „ll”-le probabil : Su- 
ciu—Cristache, Hălmăgeanu
(Ciugarin), Sătmăreanu, Vigu, 
Naom, Negrea, Pantea. Tătaru, 
Ștefănescu, Creiniceanu.

Atodiresei și Vlad, componenți ai echipei naționale de juniori, de această dată... adver
sari, la antrenament Foto ! B. VASILE

Duminicâ, in preliminariile U.E.F.A.

ROMÂNIA-U.R.S.S.
Mîine, selecționata de ju

niori a României susține, în 
compania formației similare 
a U.R.S.S., penultimul meci 
din cadrul preliminariilor 
U.E.F.A. La ora cînd citiți a- 
ceste rînduri, tinerii fotbaliști 
români și-au încheiat pregă
tirile. După jocul de verifi
care de joi, cînd au avut ca 
adversar pe Agronomia Bucu
rești, componenții lotului au 
efectuat în cursul zilei de 
ieri un ultim antrenament, 
în această ședință de pre
gătire au fost exersate dife
rite teme în acțiunile ofen
sive și s-a lucrat individual 
cu cei doi portari. De ase
menea, în cadrul antrena
mentului, s-a pus accentul

JIUL — PETROLUL
• Ion Constantin — omul 

de gol

Fotbaliștii din Valea Jiului 
s-au antrenat în compania Ști
inței Petroșani, pe care au în
trecut-o cu 3—0. Două din 
cele trei puncte au fost în
scrise de Ion Constantin, în 
mare vervă de joc, așa cum 
s-a văzut, de altfel, în ulti
mele partide ale Jiului. Ozon 
este convins că echipa sa va 
reuși să treacă de Petrolul, 
care niciodată n-a fost în lar

gul lui în jocurile cu Jiul. 
Mai ales la Petroșani.

Cît privește formația, ea va 
fi aceeași care a evoluat la 
București, în partida cu Stea
ua. Și nu se poate spune că 
ea nu și-a apărat bine șan
sele. Pe teren propriu, Jiul va 
juca ofensiv, punînd el pro
bleme adversarului.

ST. BĂLOIU-corespondent

• Petrolul l-a „recuperat" 
pe Dincuță

Petroliștii au plecat joi la 
Petroșani. Din rîndurile lor nu 
lipsește nici Dincuță. care, se 
pare, s-a restabilit după acci
dentul suferit în etapa trecu
tă, astfel că ar putea să fie 
apt de joc.

Antrenorii Cernăianu și Ma
rinescu cred că „băieții" lor 
vor evolua și la Petroșani la 
un nivel mulțumitor. Ploiește- 
nii vizează un loc în prima 
jumătate a clasamentului, ceea 
ce ii obligă la rezultate bune 
și în deplasare. Le vor aduce 
Petroșanii un punct ? Ei speră 
că da...

ION TANĂSESCU-coresp.

în fiecare săptămînă, con
cursul Pronosport atribuie 
participanților premii de im
portantă valoare ca urmare 
a marilor surprize ce se în
registrează.

Programele sînt alcătuite în 
funcție de atractivitatea în- 
tîlnirilor, ceea ce face parti
ciparea și mai numeroasă.

în ultima vreme, o serie de 
participanți au obținut fru
moase premii dintre care ci
tăm în ordine pe : Pop Ca
rol din Arad pe un buletin 
50% = 57 739 lei (Conc. nr. 
10 din 8 martie 1970) ; Palfi 
Denes — Harghita = 100 960 
lei (Conc. nr. 11 din 15 mar
tie 1970) ; Sidoriuc Maria — 
Oradea = 51035 lei (Conc. 

pe felul cum pot fi rezolvate 
fazele fixe.

într-o discuție avută ieri 
la prînz cu antrenorul fede
ral Gh. Ola ne-a comunicat 
că Gergely este refăcut com
plet, a participat la antre
nament și, deci, va face par
te din formație.

Iată „ll“-le ce va începe 
partida : Frank — Dobrău,

H0TĂRÎR1 ALE
In ultima sa ședință din 

16 aprilie, Biroul F. R. Fot
bal a luat unele hotărîri în
deosebi în privința activi
tății competiționale.
TURUL DIVIZIILOR A, B 

ȘI c — EDIȚIA 1970/71
Turul campionatelor divi

zionare ediția 1970/71 se va 
desfășura după cum ur
mează :

Pentru divizia A — pe
rioada 20 august — 13 de
cembrie ;

Pentru diviziile B și C — 
16 august — 29 noiembrie.

„U" CLUJ EVOLUEAZĂ 
ÎN BULGARIA

„U“ Cluj va susține un 
ioe în Bulgaria în compania 
echipei naționale bulgare. 
Meciul se va disputa în ziua 
de 29 aprilie.
DINAMO BUCUREȘTI — 

F. C. BOLOGNA
Intre 8 și 15 mai, echipa 

Dinamo București va sus
ține un joc amical în com
pania echipei italiene din 
prima ligă profesionistă. 
F. C. Bologna.

MECIURI TUR-RETUR 
ÎNTRE

ECHIPE DIVIZIONARE 
DIN ROMÂNIA ȘI 

BULGARIA
Cinci echipe din divizia A 

vor disputa în perioada de 
întrerupere a campionatului 
meciuri tur-retur eu forma
ții similare din Bulgaria.

Echipele desemnate de 
F. R. Fotbal sînt următoare
le : Petrolul, Jiul, Steaua, 
Steagul roșu și Farul.

Forul bulgar n-a numit 
încă formațiile care vor lua 
parte la competiție.
REDUCEREA SANCȚIUNII 
PENTRU RAPID ȘI U.T.A.

Analizînd comportarea me
ritorie în acest campionat

JUCĂTORI SUSPENDAJI
Comisia centrală de com

petiții și disciplină a F.R.F. 
a discutat abaterile unor ju
cători și a hotărît următoa
rele :

• jucătorii Kovaci (Tehno- 
frig Cluj), Trucmel (Delta 
Tulcea), Kir (Victoria Cărei) 
și Gheorghișoiu (Energetica 
Tr. Severin) au fost suspen
dați pe cîte trei etape pen
tru lovirea intenționată a ad
versarului ;

• Mărgășoiu (Minerul Co- 
mănești), Bozdog (Jiul Tg. 
Jiu) au fost suspendați pe 
cîte o etapă.

HULIGANUL A FOST
La terminarea meciului 

Steagul roșu Brașov — „U“ 
Cluj un spectator a aruncat 
o sticlă de bere pe pista de 
atletism. Acest fapt petrecut 
pe stadionul din Brașov a 
fost clarificat zilele trecute.

Inspectoratul Miliției jude
țului Brașov a anunțat clu
bul Steagul roșu că lu
crătorii săi, ajutați de alți 
spectatori, au identificat per
soana care a săvîrsit fapta: 
PETRU ȚIGLAR, funcționar

PRONO 
SPORT

• PREMII MARI LA PRO
NOSPORT

• ULTIMA ZI PENTRU 
CONCURSUL DE MÎINE

nr. 15 din 12 aprilie 1970) 
ș.a.

La concursul de mîine și 
dv. aveți posibilitatea să ob
țineți un premiu de valoare. 
Dacă nu v-ați depus încă 
buletinele Pronosport, este 
bine să o faceți din vreme 
întrucît se prevede o parti
cipare numeroasă datorită 

Deheleanu, Sameș, Hajnal, 
G. Sandu, Boioni, Atodiresei, 
Gergely, Helvei, Vlad.

în cursul dimineții de 
ieri, a sosit în Capitală e- 
chipa de juniori a URSS.

Partida va fi condusă de 
arbitrul iugoslav Constantin 
Zecevici, ajutat la linie de 
Gh. Popovici și Gh. Limona.

BIROULUI F.R.F.
a echipelor Rapid și U.T.A., 
precum și contribuția lor la 
alcătuirea echipei naționale, 
Biroul F. R. Fotbal a redus 
sancțiunea ce le-a fost apli
cată în cursul anului trecut, 
fixînd-o, acum, pentru sfîr- 
șitul anului competițional 
1969 — 1970.

NOI MAEȘTRI 
AI SPORTULUI

în aceeași ședință din 16 
aprilie, Biroul F. R. Fotbal 
a acordat titlul de maestru 
al sportului antrenorilor 
Costică Marinescu și Eugen 
Iordache, ambii foști jucă
tori internaționali.

O ECHIPĂ DE TINERET- 
REZERVE, ÎN ITALIA

Federația italiană de fotbal 
a invitat o echipă de tineret 
din România pentru a partici
pa la „Memorialul Caligaris” 
— competiție care va reuni 
la startul ei mai multe for
mații. F. R. Fotbal a hotărît 
ca la această întrecere să par
ticipe o echipă fruntașă din 
campionatul formațiilor de ti- 
neret-rezerve — probabil Cri
șul.

Turneul este programat să 
se desfășoare în perioada 18— 
30 mai a.c.

EPILOGUL UNEI CERERI
în preajma meciului Poli

tehnica Iași — C.F.R. Cluj, 
din etapa a XX-a a campio
natului diviziei A, conduce
rea asociației sportive C.F.R. 
a prezentat o cerere Comi
siei de competiții și disci
plină prin care solicita amî- 
narea acestei partide, moti- 
vînd-o prin faptul că patru 
jucători s-au îmbolnăvit de o 
boală contagioasă, iar trei 
jucători sînt accidentați, pre- 
zentînd pentru toate cazurile 
certificate medicale.

După disputarea acestui 
joc, Comisia a constatat că 
cei patru jucători bolnavi și 
doi accidentați au fost tre- 
cuți pe foaia de arbitraj și 
au evoluat la Iași, ceea ce 
constituie o abatere de la 
normele medicale privind 
participarea sportivilor la 
competiții. Față de această 
situație, comisia a hotărît ur
mătoarele i

• delegatul echipei C.F.R., 
Nicolae Tripon, a fost sus
pendat pe trei luni din ac
tivitatea fotbalistică ;

• antrenorul și medicul e- 
chipei C.F.R. au fost trimiși 
în fața colegiului de antre
nori și, respectiv, comisiei 
medicale, pentru a se ana
liza abaterile lor.

TRIMIS ÎN JUDECATA
la O.C.L. Melalochimice Bra
șov, cu domiciliul în Brașov, 
Aleea Constelației nr. 7, a- 
partamentul 20. Petru Țiglar 
a fost arestat și trimis in 
judecată pentru infracțiunea 
de „Ultraj contra bunelor 
moravuri", infracțiune pre
văzută și pedepsită de arti
colul 321 al Codului penal.

Sperăm că amatorii de tul
burare a bunei desfășurări a 
competițiilor sportive vor re
ține acest fapt...

programului echilibrat și a- 
tractiv pe care îl oferă.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 17 APRILIE 1970 
EXTRAGEREA I : 88 19 73 

3 46 21 fi 66 41
Fond de premii : 612.875

lei.
EXTRAGEREA a II-a: 7 78 

48 53 29 85 56
Fond de premii : 552.630

lei.
Plata premiilor pentru a- 

ceastă tragere se va face 
astfel :

— în Capitală — începînd 
din 25 aprilie pină Ia 1 iunie 
1970 inclusiv ;

— în tară — începînd din 
28 aprilie pină la 1 iunie 
1970 inclusiv.
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te din 
Constantin
vii
nu, 
sile 
vechi militanți ai mișcării mun
citorești din țara noastră. Mi
ron Nicolescu, președintele A- 
cademiei Republicii Socialiste 
România, MJhaii Roșianu, pre
ședintele Consiliului General 
ARLUS, Suzana Gâdea, preșe
dinta Consiliului Național al

. Femeilor, acad. Ștefan Milcu, 
prof. univ. Ladislan Banyai, 
Ion Dumitrescu, președintele 
Uniunii Compozitorilor, Nico- 
lae Bănică, muncitor Ia uzi
nele „Vulcan”.

Ati luat loc, de asemenea. în 
prezidiul adunării, A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și A. P. Kosulni- 
kov, conducătorul delegației 
Asociației de prietenie sovieto- 
române prezentă în țara noas
tră cu prilejul aniversării cen
tenarului nașterii lui Lenin.

In sală se aflau membri și 
membri supleanți ai Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R.. 
ai Comitetului Central al

prezidiu) adunării, 
Pîrvulescu, Chi- 

Stoica, Mibai Crucea-
Gheorghe Velcescu, Va- 

Bigu, Ion Schmidt.

i’.C'.R., ai Consiliului de Stat 
șl ai guvernului, ai Consiliului 
Național ‘ 
Socialiste 
ale vieții 
militanți 
rești din 
de instituții centrale de stat și 
obștești, cadre ale activului de 
partid și ale organizațiilor de 
masă, generali și ofițeri, oa
meni de știință, cultură și ar
tă, numeroși oameni ai muncii 
din întreprinderile Capitalei.

Erau prezenți șefi de mi
siuni diplomatice acreditați 
București și alți membri 
corpului diplomatic.

Adunarea a fost deschisă 
tovarășul Dumitru Popa, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R.

In aplauzele vii și îndelun
gate ale asistenței a luat cu- 
vîntul secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în repetate rinduri, cuvin
tele secretarului general al

al Frontului Unității 
și alte personalități 

noastre politice, vechi 
ai mișcării muncito- 
România, conducători

la 
ai

de

partidului nostru au fost pu
ternic subliniate do aplauzele 
și ovațiile asistenței. Manifes
tare de profundă semnificație, 
adunarea din Sala Palatului a 
dat expresie încrederii desă- 
vîrșite a întregului nostru po
por în politica de înaltă prin
cipialitate marxist-leninistă a 
Partidului Comunist Român, 
hotărîrii oamenilor muncii din 
patria noastră de a înainia 
neabătut, sub conducerea par
tidului, pe drumul victoriei so
cialismului și comunismului.

La sfîrșitul amplei și cu
prinzătoarei cuvîntări a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, au 
răsunat din nou uraie și ova
ții îndelungate, pline de în
suflețire. Ele demonstrau cu 
vigoare atașamentul deplin, 
certificat de istorie, al poporu
lui român fată de atotbinil- 
toarea învățătură marxist-le
ninistă, mîndria de a contribui 
tot mai activ, prin marile sale 
victorii în transformarea revo
luționară a societății noastre 
socialiste, la sporirea forței și 
prestigiului sistemului socialist 
mondial, la triumful cauzei so
cialismului, păcii și progresului 
în lume.

(Agerpres)

PANORAMIC SPORTIV EXTERN
I n săptămîna care urmea

ză, sportul alb intră în 
avanscenă cu unul din 

marile sale „clasice". Pe tere
nurile roșii de la Foro Italico 
din Roma se desfășoară cea 
de a 27-a ediție a campiona
telor internaționale de tenis 
ale Italiei, turneu purtînd pa
tina tradiției și a pitorescului. 
Este totodată, într-o ierarhie 
sui generis, dar acceptată de 
toți inijiații, un al doilea cam
pionat mondial pe zgură, 
după acela ce-i urmează in
variabil în calendar, în am
bianță pariziană, la Roland 
Garros.

Numai că în acest an, ori
zontul turneului 
pare înnegurat de_ împreju
rări . potrivnice.
PROFESIONIST!
CLARAT FORFAIT ți ceea ce 
a fost anul trecut un mare 
„open" revine, cu actuala e- 
diție, la limitele obișnuite ale 
concursurilor amatoare. De 
fapț, boicotul profesioniștilor 
nu vizează numai Roma, el fi
ind quasi-total, în ce priveș
te turneele clasice. Conform 
declarațiilor recente ale lui 
Mike Davis, directorul lui 
„World Championship Tennis", 
una din cele două mari gru
pări profesioniste, nici unul 
dintre angajații săi nu va lua 
startul la Roland Garros sau 
Wimbledon. Motivele țin strict 
de domeniul finanțelor. Pro
fesioniștii nu agreează turnee 
cu mai mult de 32 de pariici- 
panți, în care sînt obligați să 
joace mai multe tururi pînă a 
ajunge la doritele premii a- 
sigurate de organizatori. în 
plus, ei nu sînt siguri că le-ar 
încasa ți pe acestea, supor- 
tînd prea adesea eșecuri din 
partea jucătorilor amatori și 
a celor așa numiți „indepen
denți". Ultimul „open" de an
vergură, care se încheie în 
aceste zile la Monte Carlo, 
demonstrează elocvent aceas
ta. PROFESIONIȘTII AU DIS
PĂRUT ÎNCĂ DIN FAZA 
SFERTURILOR DE FINALA, 
„ultimul mohican" Andres Gi- 
meno fiind victima incisivului 
nostru llie Năstase.

în această situație, turneul 
de ia Roma se va bizui în 
principal pe rachetele euro
pene.

Capi de serie vor fi româ
nii Năstase ți Țiriac, france-

zii Jauffret, Goven ți Barclay, 
sovieticii Metreveli ți Lihaciov, 
iugoslavul Franulovici, ca ți 
„eternul" reprezentant al te
nisului maghiar, Istvan Gulyas, 
acum în vîrstă de 38 de ani. 
Rachetele profesioniste se vor 
număra doar în probele fe
minine, unde australianca 
Kerry Melville îți apără titlul 
în fața unui puternic eșalon 
de vedete, în frunte cu Billie 
Jean King ÎS.U.A.), Franțoise 
Durr (Franța), Virginia Wade 
(Anglia).

mediteranean

TOȚI ASII 
S-AU DE-

Madrid, 
zgomo- 

„Marele 
Este a

au trecut și pe terenul dina- 
moviștilor băcăuani, învinși 
de o echipă de mare clasă. 
Iată că și acum, comentari
ile sînt aproape unanime în 
a-i considera pe londonezi ca 
favoriți, în aceste 
finale ale C.E.T. 
tur-retur).

Pentru ultimul 
panoramicului nostru, o în
trecere plină de inedit. La 
San Juan, oraș din Argenti
na, se dispută — de Ia 22 a- 
prilie — campionatul mon
dial de hochei pe rotile, cu 
participarea echipelor din 11 
țări. Ca să fie dovedit. încă 
o dată, cît de diverse pot fi 
gusturile și în sport.

Radu VOIA

două teste 
(se joacă

cadru al

Gimnaștii
(Urmare din pag. 1)

Jar la inele, de asemenea, com
portarea sportivilor a fost 
ștearsă. Roata cu întoarcere (la 
sărituri) și răsturnarea în cum
pănă liberă și coborîrea în 
planșă înapoi (inele) sînt ele
mentele executate cu cele mai 
mari deficiențe. Gimnaștii ro
mâni n-au făcut excepție de la 
nota generală a concursului.

Poate că azi, la exercițiile 
liber alese, vor evolua mai 
aDroape de posibilitățile lor.REZULTATE TEHNICE: FEMI
NIN : sărituri : Liubov (U.R.S.S.) 9,50, Sigrid(R.D.G.) 9,40, Paula Ion
nla) 9.25, (U.R.S.S.) 
(România) (România) 
(România) , ,____ _ _9,40, Elena Ceampelea (România) 
9,35, Olga Ștefan (România) * 
Martha Kelemen (Ungaria) Szusza Nagy (Ungaria) 9,10, 
berg 9,05 ; bîrnă : Burdr

! FEM1- 
Burda Lini berg (Roma- 

Tamara Nazarova 
9,15, Elisabeta Turcu9.10, Rodica Apăteanu
9.10, AJina Goreac 

9,10 ; paralele : Burda
9.25,9,20, Ltm-
9.30,

Degas
(Urmare din pag. 1)

= tografele de cartier ale in- 
ceputului de secol, aruneîn- 

=. du-ne — fără voia noas- 
= tră — in plină epocă a fil- 
= mulul mut.
E Apoi, cehoslovaca Sonia
- Brazdova a atacat — prima
— — săriturile, apăsînd arcul 
~ trambulinei, spintecînâ ae- 
E rul, peste capră, ca un h«* 
= luclnant semn de întrebare, 
E țintuindu-și, grijulie, tăi- 
E pile de saltea.
= Alături, tînărul mecarțic 
= din Riegensdorf, Edwin 
E • Greutman, evolua la sol, 
= intr-o superbă geometrie de 
= linii drepte și frînte, cu 
Ș trupul cînd reclamat de 
E gravitație, cînd bîntuit, 
= spasmodic, de chemarea 
= miticului lear...
E ...Vocea afectată a craini- 
= cuiul — „rugăm, faceți li- 
= niște" —, silueta superbă a 
E sovieticii Liubov Burda, 
= bimd și urna plină cu mao- 
= neziu alături, gimnaste și 
E gimnaști încălzlndu-se, a- 
= lergînd, învîrtejind aerul, 
= ca într-un tablou cu dan- 
E satoare obosite, chemînd 
E din amintire numele lut 
= Degas...
= ...Cu totul, mai bine de
E patru ore de spectacol, greu 
= de prins între pumnii nepu

tincioși ai cuvintelor.

Turneul de șah de

IVKOV-PRIMUL OBSTACOL
ÎN CALEA LUI FISCHER• ••

BELGKAD. 17. — După consumarea a 5 runde, în turneul 
internațional dc șah de la Rovinj (Iugoslavia), conduce ma
rele maestru american Robert Fischer cu 4 puncte și o par
tidă întreruptă, urmată de Gligorici și Hori cu cite 3’/2 puncte 
fiecare. Șahistul român Theodor Ghițescu, care în runda a 
5-a a remizat cu Minici, ocupă locul 13 cu 2 puncte.

Aite rezultate ale rundei : Petrosian — Gligorici 0—1: Ma- 
rovici — Uhlmann 0—1, Nicevski — Kovacevici ;/2—1/i. ITort— 
Bertok ',2—’, >• Partida Ivkov — Fischer s-a întrerupt cu șanse 
de partea șaiiistului iugoslav, care deține un pion în plus și 
o poziție superioară.

TURNEUL DE TENIS DE LA CHARLOTTE

MARILYN NEUFVILLE?
Campionatele europene de 

sală de la Viena au propul
sat pe un prim plan al atle- 

o atletă 
Cîștigînd 
un timp 
îmbună-

următoarele rezultate:

In turneul internațional de 
tenis de Ia Charlotte (Caro
lina de Nord), s-au înregis
trat
Jan Bodes (Cehoslovacia) — 
Spear (Iugoslavia) 3—6, 6—4, 
6—0 ; Ingo Buding (R.F.G.) 
— Jim Mcmanus (S.U.A.)

6—0, 7—5 ; Clark Graebner 
(S.U.A.) — Peter
(Angalia) 9—7, 6—0.

în proba de simplu 
cehoslovaca Vlasta
kova a eliminat-o cu 6—3. 
6—4 pe americana Kathy 
Harter.

Curtis

femei. 
Vopic-

STEVE MAC QUEEN,
FORFAIT LA Lt: MANS

Cunoscutul actor american 
de film si televiziune, Steve 
Mac Queen nu va participa 
(așa cum se anunțase) 
cursa automobilistică 
24 de ore“
ca echipier al 
Stewart, Se

de la Le 
lui 

crede că

la 
„Cele 

Mans. 
Jackie 
Steve

Mac Queen 
cuviințarea 
grafice de care aparține, a- 
ceasta considerînd probabil 
ca fiind prea riscantă tenta
tiva angajatului său de a-și 
încerca talentul de automo
bilist într-o probă atât de 
primejdioasă cum este cursa 
de la Le Mans.

nu a primit in
casei cinemato-

altă premieră europea
nă este programată 
mîine, în lumea spor

tului cu motor. Pe circuitul 
de la Jarama, Ungă 
bolizii pe 4 roți iau 
tosul lor start în 
Premiu al Spaniei".
doua cursă din campionatul 
mondial de formula 1, după 
uvertura sud-africană făcută 
în martie, la Kalamy. Atunci 
a ciștigat australianul Jack 
Brabham, după cum se vede 
dispus să facă zile grele 
campionului mondial „en 
titre", scoțianul Jackie Ste
wart. Jarama, cu periculoa
sele sale viraje, poate aduce 
o revanșă, sau distanțarea 
lui Brabham care — se a- 
nunță din Madrid — a obți
nut cele mai bune timpuri 
în lansările de încălzire de 
ieri.

Si sportul cu două roți are 
numere de atracție. Mîine, pe 
asfaltul și piatra cubică a 
șoselelor belgiene, se dispută 
o nouă ediție a tradiționalei 
„Fleche Vallone". cu toți așii 
pedalei în șa. Ca peste alte 
trei zile, joi, la Cadiz să 
fie dat startul in „Turul Spa
niei", care trebuie să-i adu
că pe cicliști la linia de so
sire in 12 mai, la Bilbao.

Fotbalul este mai modest
reprezentat pe cele 7 
file de calendar ce ne 

în față. O singură con-stau 
fruntare interesantă, primul 
tur al finalei „Cupei europe
ne a târgurilor" opunînd pe 
Arsenal — una din cele trei 
finaliste britanice ale com
petițiilor continentale inter- 
cluburi—și solida echipă bel
giană S. C. Anderlecht se 
dispută miercuri. în itinera
rul lor spre consacrarea ac
tuală, tunarii din Highburry

sovietici
Claudia Pandelescu 9,10, Kelemen 9.00, 9,00, Marla Variuc
9,00, Turcu 8,90 ; sul : Ceampelea 
9,40, Burda 9,35, Hanelore Kadolt (R.D.G.) 9,20, Olga Ștefan 9,10,
Pandelescu 9,05; individual compus : Liubov Burda 37,55, Elena ceampelea 36,75, Sigrid LimDerg
36.20, Martha Kelemen 36,10, Olgaștefan 35,85. Szusza Nagy 35,75 ; 
MASCULIN : sol : Alexandr Maleev și Viktor Lisițlti (U.R.S.S.) 9,25, Peter Rohner (Elveția) 9,15, Gheorghe Păuneseu (România) 9,05, Dan Grecu (România) 8,95, 
Nicolae Oprescu (România) 8,95 ; 
cal cu minere : Lisițk1 9.20, Pău- nescu 9,10, Mircea Gheorghiu 
(România) 9,10, Dan Grecu 9,00, Drago Sostarici (Iugoslavia) 9,00, 
Rohner 8,95 ; inele : Lișițki 9,25, Maleev 9,20, Rohner 9,05, Vasile 
Coșariu (România) 9,00, Antal Kistelekl (Ungaria) 8,85, Edy 
Greitman (Elveție.) 8,85; sărituri: Pâunescu 8,95, Deszo Bordan (Ungaria) 8.90, Maleev 8,80, Ll- sițki 8,80 ; r. ■ ■ - ■ • - -------
Maleev 9,20. Rohner stanovski și Slavec 
(Cehoslovacia)9,10; bară: Maleev 9,40, LLsIțkl
9.20, Bordan 9,05, individual compus : Viktor Llsițkl 54,90, Alek
sandr Maleev 54,10, Peter Rohner 53,20.

(România) Ceampelea 
(România)

)».7w, uiaicuv o,ov, L/* 
paralele : Lisițki 9,30, , 9,15, PaveiReisentait Gheorghiu9,10,

Un editor de ziare a deve
nit stăpînul clubului Santos! 
Presa braziliană îl numește 
laconic dar sugestiv; „Omul 
care a cumpărat pe Santos". 
Cine este personajul? Carlos 
Caldeira, originar din Portu
galia. in vîrstă de 60 de ani, 
posesorul unei imense averi.

De acum înainte nici un ju
cător de la F.C. Santos nu 
poate fi transferat fără apro
barea noului stăpîn. Nici 
chiar Pete, mai cu seamă 
Pete. Caldeira a „salvat" cu 
luni în urmă clubul, reușind 
să facă, după cum vom ve
dea, o bună afacere chiar și 
cu falimentul lui Santos, care 
se afla într-o situație finan
ciară disperată.

lată cum a ajuns C. Cal
deira patronul acestui club. 
In 1965, Santos (cu Pete}, 
care cutreiera lumea cu mare 
pompă, pe aripile dolarilor 
obținuți la jocurile susținute, 
a hotă rit sfl procedeze ca toa
te marile cluburi braziliene: 
să-și cumpere un sediu luxos, 
să-și construiască un stadion 
și o piscină, instalații spor
tive și diferite accesorii. De 
ce nu ar fi făcut-o și San-

Tiparul : 1. P. „Informația®, str Brezoiano nr. 23—25, București

Atena din toamna trecută) 
este serios amenințat de 
ceastă tânără sportivă, 
nioară si în 1971 !

Specialiștii întrevăd 
duel interesant între
viile și alergătoarea austra
liană Sandra Brown la Jocu
rile Britanice din acest an,

a- 
ju-

tismului mondial 
cvasi necunoscută, 
cursa de 400 m cu 
— 53,0 sec. —care 
tățește cu o secundă cea mai 
bună performanță mondială 
pe teren acoperit, și învin- 
gînd clar pe campioana olim
pică a probei și corecord- 
mana mondială Colette Bes
son, t î n ă r a Marilyn 
Neufville a stîrnit admirația 
si în același 
tea tuturor 
tismului.

S-a născut 
Jamaica, la 
1952. In 1960 s-a mutat la 
Londra, unde locuiește și în 
prezent cu părinții .săi. A 
început să alerge de la vîrsta 
de 10 ani si în afară de atle 
tism iubește hocheiul pe iar
bă jucînd centru înaintaș la 
o echipă 
mul este 
siune, iar 
ordine — 
mie Smith si 
înaltă de 1,75 
greutate de 66 
făcută pentru 
antrenează de 
săptămînă și abia anul tre
cut a parcurs pentru prima 
oară (oficial) distanța de 400 
m, ajungînd după numai 
canei curse la performanța 
de 54,2 sec. In sezonul de 
sală, recent încheiat, a luat 
startul de opt ori în proba 
care i-a adus titlul european 
și pînă la Viena 
rezultat al său 
sec. Dună cum 
greșul ei este 
și se pare că recordul mon
dial al atletelor franceze Ni
cole Duclos și Colette Bes
son (51,7 ș. — stabilit la 
campionatele europene de la

timp curiozita- 
iubitorilor atle

La Portland, în
16 noiembrie

londoneză. Atletis- 
însă marea ei pa- 
idolii ei sînt — în 
Ron Clarke, Tom- 

Lee Evans, 
m și avînd o 
kg este parcă 
a alerga. Se 
șase ori pe

un
Neuf-

Marilyn Neufville și învinsa 
sa în memorabila cursă de 
40G m de la Viena, Colette 
Besson, pe podiumul europe

nelor „indoor"

întrucît atleta de la antipozi 
a alergat recent la Melbourne 
52,4 în condiții nefavorabile 
— ploaie și vînt contrar de 
3,30 m/ș în ultima linie 
dreaptă. La stabilirea supre
mației în proba turului de 
stadion vor avea însă un cu
vin t de spus și Kathy Ham
mond (19 ani) din S.U.A. 
care deține o performanță 
de 52,00 și desigur actualele 
recordmane mondiale. Nicole 
Duci os și Colette Besson.

Vladimir MORARU

u

LA A 3-a EDiTIE

eel mai bun 
era de 54,8 
vedeți, pro- 
impresionant

conduce echipa 
cu 73 de

s-au
de meciuri și 
de disputat 35

MICI OLIVARES-CASTILLO

4—2 : Spartak Moscova—■sibir 
Novosibirsk 13—6 ; Dinamo 
Moscova—Traktor Celiabinsk 
4—5.

de a 3-a ediție a tur- 
internațional de box 

cu „Mânuța litoralului" 
disputa între 3 ți 9 au-

Jesus „Chu- 
Olivares. in

„MĂNUȘA LITORALULUI

PENTRl TITLUL MONDIAL LA „(0C0$“

SURPRIZE IN SEMIFINALELE OPEN ului DE LA MONTE CARLO
fost învinși, inclusiv Năstase și Țiriac

TELEX • TELEX • TELEX » TELEX

LOTUL OE

AL ECHIPEI U.R.S.S.

HERRERA NU DĂ ȘANSE

SUD-AMERICANILOR

fotbal al

portar sovietic
mai

Ziarele sud-americane și special cele uruguayene au gajat o polemică înfocata cu trenorul Helenlo Herrera <

de prim edifie a

de- ce- Ju-

€XC€l€TltUc
este încă în atenția selec

I.a 41
l.ev lașin

ționerilor pentru C.M. din Mexic

Hanovra ale fot- 
a a

HANOVRA NU IUBEȘTE FOTBALUL...

Antrenorul reprezentativei de fotbal a U.R.S.S., Gavril Kaclalln, a comunicat planul de pregătire al echipei sale, pentru următoarele săptăminl, 
în vederea campionatului mondial din 
Mexic.Selecționata sovietică va juca la 24 aprilie cu echipa Bulgariei, după care va susține doua jocuri de verificare In Suedia șl Finlan
da, urmtnd ca la începutul lunii mai să plece in America de Sud, unde >a 10 mal este programat 
la Bogota un meci cu reprezentativa 
Columbiei. După o altă partidă de verificare (17 mai, la Quito, cu selecționata Ecuadorului), fotbaliștii sovietici vor pleca spre Ciudad de Mexico.lată șl lotul celor 40 de Jucători Înaintat de federația unională de fotbal 
la F.I.F.A. : PORTARI : Kazavașvili, Rudakov, I a ș 1 n, 
Tkatcenko. Shmy- 
uts ; FUNDAȘI: A- fonln, Kapilcinil, 
Șesternev, Brukbti, DzoudzașvUl, Hur- (11 ava, Zikov, Ivanov, Lovțev, Logo- fet, Huliev, Lisenko; 
MIJLOCAȘI : Asa- tiam, Borovik, Muntean, Serebreanikov, 
Troșkin, leskov,Kalinov, Kiselev,Papaev. Larin ; A- TACANȚI : Bîșeveț, 
Puzaci, Hmelnlțkl, Evrlușkin, Kozlov, 
Zincenko. Metre- veii. Nodla, Osianin, Barkulan, Stekolni- 
kov, Fedotov, Kerbadze.
DE REMARCAT 
PREZENȚA IN LOTUL LĂRGIT A VETERANULUI LEV 
IAȘIN, unul dintre cei mal buni portari ai lumii în ultimii 2o de ani. Iașln a participat la ultimele trei campiona
te mondiale și la 
mai multe ediții ale 
Jocurilor Olimpice. 
Recent el renunțase 
la activitatea inter
națională, dar antre
norul Kacialin 11 
păstrează in lot 
pentru orice even
tualitate.

NOUL STĂPÎN AL LUI SflNTOS
tos? Clubul avea pînă atunci 
un teren frumușel, stadion cu 
28 de mii de locuri (orașul 
are 300 000 de locuitori), totul 
realizat sub numele tatălui 
lui Carlos, Urban Caldeira, 
generos amator de sport din 
oraș care făcuse mult pentru 
Santos. Stadionul îi poartă 
acum numele.

Proiectul ce se dovedise a- 
vcmtajos pentru zeci de clu
buri, a ieșit însă pe dos la 
Santos. Și iată de ce. Diri
guitorii clubului puseseră o- 
chii pe un hotel cu un mag
nific parc, așezat pe malul O- 
ceanului. Proprietarii lui, de 
origine italiană, se numeau 
Fracca/rolli (părinții cunoscu
tului scriitor italian Arnaldo 
Fraccarolli). Chiar in 1965: 
familia Fraccarolli a vîndut 
lui Santos proprietatea. Plata 
a fost eșalonată de-a lungul 
a 5 ani. Dar reevaluarea, de
terminată de inflație, a triplat 
între timp suma. De aici a 
început criza financiară a lui 
Santos, care pentru a-și a 
chita datoriile, a forțat echipa

să angajeze circa o sută de 
meciuri pe an^ Pînă la data 
lărgirii debitului, Santos, cu 
opt internaționali în formație, 
nu reușise să adune nici mă
car un sfert din suma dato
rată, dar „epuizase" piața 
externă. Dolarii ieșeau mult 
mai greu și, intr-o zi, Fracca- 
rolii a făcut apel la justiție. 
Santos se sufoca și sfîrșitul îi 
era aproape. Atunci a inter
venit Carlos Caldeira, ale că
rui conturi de bancă au a- 
juns la cifre frumoase în 
urma unor... inspirate „ope
rații" imobiliare. Cu o parte 
din acești bani el a cumpărat 
(sau a închiriat) cinci cotidie
ne printre care și pe cel spor
tiv din Sao Paulo, cunoscutul 
„A Gazeta Esportiva". Cal
deira a încheiat cu Fracca
rolli un contract — avantajos 
pentru el — de achitare a 
sumei datorate de Santos, 
plătibilă în cinci ani. După 
trei zile de consultări în fami
lie. Fraccarolli a acceptat o- 
ferta Astfel, debitele lui 
Santos nu fost preluate de

Candidatura orașului de a găzdui unele meciuri campionatului mondial de bal din anul 1974 pare compromisă în urma votului negativ al consiliului municipal care consideră prea costisitor proiectul de reamenajare a stadionului comunal. Comisia de organizare nu duce însă lipsă de ofertanțl, întrucît numeroase o- rașe, printre care Dtlsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Koln, Ludwigshafen șl-au pus candidatura în vederea lei de-a 10-a ediții a Cupei Ies Rimet.

i în an- i an-
_____ ___ T__  ___ care, 
într-un recent interviu, a declarat : „LA CAMPIONATUL MON
DIAL, URUGUAYUL NICI NU CONTEAZĂ, CRED CA NU SE VA CALIFICA ÎN SFERTURILE DE FINALA. CA ȘI ARGENTINA, ECHIPA URUGUAYANA NU MAI REPREZINTĂ O FORȚA. NICI BRAZILIA NU MAI SPERIE PE NIMENI. FOTBALUL SUD-AME- RICAN E TERMINAT, RAMINE DOAR LEGENDA».

Dacâ antrenorul formației A. S. Roma Iși ia riscul (poate șl din nevoi publicitare) unor astfel de afirmații, antrenorii echipelor participante Ia turneul din Mexic se arată mult mai clrcumspecți față de echipele sud-ameridane, decise să joace roluri plan în cea de-a 9-a Cupel Jules Rimet.
• In campionatul deR. D. Germane, Vorwărts Berlin a învins cu 3—0 pe Stahl Eisenhuettenstadt. Alte rezultate : Dynamo Drescta — Rot Weiss Erfurt 1—0; Sachsecnring Zwickau — F. C. Karl Marx Stadt 2—0 ; Che- mie Halle — B.F.C. Dynamo 1—2 : Carl Zeisse Jena — Stahl Riesa 3—0 ; F. C. Magdeburg — Wismut Aue 0—1 ; Hansa Rostock Chemie Leipzig 2—0.

Toți favoriții au

MONTE CARLO, 17. — Se
ria surprizelor care au mar
cat întrecerile turneului „open" 
de la Monte Carlo continuă 
ți în meciurile decisive. Ro
mânii llie Năstase ți Ion Ti
riac păreau, cu 24 de ore 
înainte, ca probabilii finalițti 
ai probei de simplu masculin. 
Dar rezultatele semifinalelor 
au fost contrare ațteptărilor. 
Jucînd în mare vervă, tînorul 
tenisman spaniol Manuel O-

întreprinderea lui Carlos Cal
deira, iar incintătorul „Par- 
que Balneario", în care clu
bul brazilian voia să-și insta
leze sediul, a ajuns, de fapt, 
în posesia editorului.

Santos și-a găsit, așadar, 
un stăpîn, care poate va ră- 
mine și de acum înainte a- 
sociat onorific, însă, fără în
doială, un stăpîn. Un stăpîn 
cu idei clare, care cunoaște 
posibilitățile financiare ale 
clubului, precum și forța co
ercitivă a băncilor.

Luînd chip de salvatori, a- 
faceriștii gen Caldeira îți ex
tind în ultima vreme sfera 
influențelor și în sport, de pe 
urma căruia știu că pot să 
obțină mari profituri, specu- 
lînd momentele de dezechili
bru financiar ale unor mari 
cluburi profesioniste. Spre 
deosebire de escrocii ce se 
hrănesc în umbra ringurilor, 
a palestrelor sau hipodromu
rilor din... manevre de cu
lise și măsluiri de rezultate, 
aceștia sînt imuni în fața 
legii, al cărei ajutor îl in
vocă.

A. B.

J.S.K.A. MOSCOVA VIRTUALA 
CAMPIOANĂ DE HOCHEI A U.R.S.S
MOSCOVA, 17 (Agerpres). — 

Campionatul unional de ho
chei pe gheață se apropie de 
sfîrșit. Pînă în prezent 
desfășurat 229 
au mai rămas 
de jocuri.

în clasament
Ț.S.K.A. Moscova cu 73 
puncte (din 39 de meciuri) 
virtuală campioană, urmată de 
Spartak Moscova — 58 puncte 
(din 38 jocuri), Himik Voskre- 
sensk—51 puncte (din 36 me
ciuri) etc. Pînă în prezent cea 
mai eficace linie de atac (112 
goluri) s-a dovedit a fi cea a 
formației Ț.S.K.A. Moscova, 
compusă din cunoscuții inter
naționali : Boris Mihailov (35)— 
Vladimir Petrov (43)—Valeri 
Harlamov (34).

In ultimele trei meciuri dis
putate s-an înregistrat urmă
toarele rezultate : Ț.S.K.A.
Moscova—S.K.A. Leningrad

Cea 
neului 
dotat 
se va 
gust, la Constanta. Pînă acum 
ți-au confirmat participarea 
pugilisti din Suedia, Iugosla
via, R. D. Germană, precum 
ți echipa complelă, de seniori, 
a Cubei. Se așteaptă confir
marea participării cîtorva bo
xeri din Ungaria ți Bulgaria.

Pentru prima oară în ana
lele boxului, doi pugiliști 
mexicani se vor intilni pen
tru un titlu mondial, acela 
al categoriei cocoș. Este vor
ba de Ruben Olivares, ac
tualul campion, care iși va 
apăra centura în fața com-

patriotului său 
cho" Castillo. ___  _
vîrstă de 22 de ani, este neîn
vins in 55 de meciuri, dintre 
care 53 le-a ciștigat prin 
K.O. întâlnirea celor doi me
xicani va avea loc la 
Angeles.

rantes a reuțit să-l depâțeas- 
că în trei seturi oe Țiriac : 
6—0, 6—4, 6—3. Mai strînsă 
a fost lupta dintre llie Năstase 
ți campionul iugoslav Zelko 
Franulovici, pe distanța a pa
tru seturi. A cîțtigat Franulo
vici cu 7—5, 6—3, 4—6, 6—1.

Două _ surprize au încheiat 
ți semifinalele feminine. Aici,

marea campioană americană 
Billie Jean King n-a reuțit să 
cîțtige nici un set în fața ti
nerei australience Kerry Mel
ville, învingătoare cu 6—2, 
7—5. Apoi, cunoscuta jucătoa
re franceză Franțois Durr a 
fost învinsă de Helga Niessen 
(R.F.G.) în trei seturi: 10—8,
2-6, 2-6.

A început intîlnirea de te
nis Japonia-Australia, la To
kio, contînd pentru zona a- 
s: atică a „Cupei Davis". După 
prima zi, australienii conduc 
cu 2—0. Allan Stone l-a în
vins pe Watanabe cu 6—6, 
7—9, 6—4, 6—0, iar Dick Cre- 
aly a dispus de Kobaishi cu 
6—4, 6—2, 2—6, 6—4.

■
Cursa ciclistă Liege-Bastog- 

ne-Liege a revenit belgianu
lui Koger de Vlaeminck, care 
a făcut o evadare reușită la 
1 km de sosire, după cei 
253,702 km ai /traseului. La 
10 sec. au sosit compatrioții 
săi Verberck, Merckx și Brich 
de Vlaeminck. Primul fran
cez clasat a fost R. Poulidor, 
la 4:12.

■
Cu prilejul unui concurs de 

haltere desfășurat Ia Tokio, 
studentul japonez Kenkichi 
Ando a stabilit un nou re
cord mondial de juniori la 
categoria pană, stilul împins, 
ou performanța de 125 kg.

■
A doua etapă a turului ci

clist al Țării Bascilor s-a dis

putat pe ruta Bilbao-Vitoria 
(190 km) și a fost cîștigată de 
spaniolul Julia în 5h 30:45.■

La Vidin, meciul amical de 
baschet dintre formațiile mas
culine Viktoria Jijkov Pra- 
ga și Benkovski Vidin s-a 
terminat cu scorul de 73—41 
în favoarea sportivilor bul
gari.

Disputată la Ostrava în ca
drul Ligii europene de tenis 
de masă, întîlnirea dintre se
lecționatele Ungariei și Ce
hoslovaciei a revenit sporti
vilor maghiari cu scortil de 
6—1.

Prima manșă a probei de 
slalom uriaș din cadrul con
cursului de schi de Ia Tignes 
a revenit lui Max Rieger 
(R.F.G.) cu timpul de 1)40,71, 
urmat de Patrick Russel 
(Franța) 1:41,23, Josef Loidl 
(Austria) 1:41,28. Pîrtia a mă
surat 1.140 m, cu 60 de porți. 
Doi dintre favoriți, Alain 
Penz și Jean Pierre Augert 
au abandonat.


