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Participare peste așteptări

® Doi campioni au pierdut partidele OCOLUL ARENEI

TITLURI SPORTIVE

in primul tur
De ieri, binecunoscuta sală 

Floreasca a devenit arena „na
ționalelor" individuale de 
Supte libere-seniori. Campioni 
din 23 de județe și cei ai 
municipiului București, cărora

lăți), . a fost descalificat îm
preună cu adversarul său, T. 
Rancă (Constanța), micșorîn- 
du-și considerabil șansele de 
a-și menține titlul.

Solicitând părerea antreno-

Brașoveanul 1,. Arnbruș (cat. 74 kg) l-a surclasat pe giu- 
leșteanul M. Olteanu cîștigînd, in cele din urmă, prin tuș. 
Iată-l e.recutind un rebur la coapsă Foto : Aurel NEAGU

l

8i s-au alăturat invitați din 
oficiu (maeștri emeriți, maeș
tri ai sportului și sportivi de 
categoria I) au început bătălia 
pentru cucerirea celor 10 tri
couri de campioni. Și pentru 
că numărul participanților a 
depășit toate așteptările,. fe
derația de specialitate s-a 
văzut nevoită să apeleze pen
tru tururile eliminatorii și la 
cea de-a doua sală, unde a 
fost instalat în grabă al pa
trulea podium de concurs.

Partidele din prima zi au 
fost deosebit de spectaculoase, 
și s-au încheiat, în majorita
tea lor, prin tuș. N-au lipsit 
nici surprizele. Printre aces- 

menționăm înfrîngerea 
campionului greilor, 
reianu (Steaua), în

' * I. Marton (Cluj), cu 
la această ediție el a 
doar la cat. 90 kg. 
campion, P. Poalelungi (Ga-

tea
Gh. U- 
fața lui 
toate că 
concurat 
Un alt

rului federal I. Crîsnic despre 
confruntările primelor reuni
uni acesta ne-a șpuș, printre 
altele, că. dinamismul dispu
telor era scontat datorită, noi
lor modificări ale unor pre
vederi regulamentare, fiind în 
același timp surprins de acu
ratețea executării procedeelor 
tehnice specifice luptelor li
bere de către concurenți și în
deosebi de către cei tineri.

Să sperăm că și în zilele ur
mătoare vom avea prilejul u- 
nor astfel de consemnări.

Iată cîteva rezultate 
primele reuniuni : cat. 48 
I. Arapu (Rapid Buc.) b. 
V. Dima (Tirgoviște), I. An- 
ghel (Călugăreni) b.t. P. Ră- 
Juțu (Reșița), I. Vangheliei 
(Constanța) b.t. V. Rusii (Ga-

Costin CHIRIAC

(Continuare in oatj a 2 o)

TURNEUL DE BASCHET
CLUJ

Printre participant, un

ÎN BIGÂ
Dacă ar fi trăit 

știut, marele iubitor de spor
turi care a fost Alexandru 
Davilla ar fi întrerupt migă- 
litul stanțelor din „Vlaicu Vo
dă*, poate chiar la pasajul în
chinat jocului de-a „hoina“ 
al tinerilor curteni, pentru a 
lua, nu calea Arenelor Roma
ne, ci a sălii Floreasca, in care 
aproape 700 
ceput ieri 
chiar harța 
intiietate.

Rar s-au 
zite de energie intr-un spațiu 
ce pare, acum atît de strimt. 
Plesnesc bicepșii de sănătate 
fizică, se rotunjesc umerii sub 
povara puterii, se umflă pul
pele ca piedestalurile frumoa
selor coloane. Ciocnirea aces
tor reliefuri e lină, incredibil 
de lină, compusă mai mult 
mișcări viclene și încordări 
puse, nevăzute, interioare, 
care parcă se adună toate 
talioanele de celule de la 
dicina părului tuns scurt pînă 
la vîrful unghiilor. Intre par
teneri se consumă un secret 
transfer reciproc de forță, o 
permanentă răsturnare de va
lori, perceptibilă doar pentru 
specialiști, care nu strică însă 
echilibrul global, ci stabilește 

■doar criterii.
E atita cumul de putere în 

această sală incit ai impresia 
că simpla, răsuflare unită a 
competitorilor ar putea dărîma 
zidurile. Elemente ergometrice, 
dinamometre vii, unitățile aces
tui tot degajă senzația de for-

de zdrahoni au în- 
hirjoana, cind nu 
pentru o efemeră

văzut atitea depo-

și ar fi (ă depozitată, niciodată elibe
rată insă dincolo de eșapa
mentul întrecerii pe saltea. 
Dimpotrivă, in mod paradoxal, 
la apropiere, oamenii aceștia 
transmit o uimitoare blîndețe, 
manifestată in, vorbe timide 
și mișcări domoale, uriași in
capabili să ucidă o muscă.

Și nimeni nu-i consideră alt
fel. Ei nu sint Lurich, Zbisko, 
Podubnii, din epoca circului 
Sidoli, cruzi, artiști profesio
nalizați, făcători de minuni. 
Acestei imagini i se poate con- 
trapune doar tabloul înduioșă
tor al familiei din Odorhei, 
mamă, soție și bunic, venită, 
cale lungă, să-l vadă pe voi
nicul casei nu. zdrobind slinct 
ci intreeîndu-se pe salteaua 
moale a campionatului națio
nal.

Sute de perechi se perindă în 
jurul celor trei cercuri alfabe
tice, cu inestimabila zestre pusă 
în jocul de-a trînta care ne în
găduie să înțelegem de ce bala
dele populare (cele cu „și de 
brîie se-apucară“) numesc pute
rea fizică la tinăr: averea voi
nicului. Văzîndu-i pe mereu al
ții învingători, îți vine să ceri, 
dincolo de arbitri, declararea 
victoriei— ca pe vremuri — 
prin aclamațiil

Dacă ar trăi și-ar fi de față. 
Alexandru Davilla ar face cu 
învingătorii merituoși — cum 
făcea pe la răsăritul veacului — 
„ocolul arenei in bigă“.

din 
su
in 

ba- 
ră-

emeriți ! De
și C.

la stingă la dreapta : antrenorul Angelo Niculescu, Vasile Ghergheli
~ Dan Foto: N. DRAGOȘ

Victor BĂNCIULESCU

ASTAZI, LA ORA 17,

sediul 
avut loc 

decernării 
antrenor

C.N.E.F.S,, a 
festivitatea 
titlurilor de 
emerit profesorului An
gelo Niculescu și de 
maestru emerit al spor
tului jucătorilor Dan 
Coe și Ladislau Gher- 
gheli.

Tovarășul A n g h el 
A 1 e x e, președintele

C.N.E.F.S.. i-a 
pe cci distinși 
urat noi succese în ac
tivitatea viitoare, pen
tru reprezentarea cu 
cinste a fotbalului ro
mânesc pe arena inter
națională.

Au luat apoi cuvîn- 
tul Mircea Angclcscu, 
președintele F.R.F., și 
cei distinși.

PE TERENUL DINAMO

felicitat 
și le-a „Rapid" și „Școlarul"

locui n
Ieri, in cadrul unei adunări festive, clu

bului „Rapid** București i-a fost decernat 
fanionul de fruntaș in întrecerea pe anul 
1969, in cadrul grupei I. Prof. dr. Emil 
Ghibu, vicepreședinte al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, a inminat 
conducerii clubului inalta distincție. Din 
partea Consiliului municipal pentru educa
ție fizică și sport, tovarășul președinte Va- 
sile Tudor a acordat diplome și insigne 
unui număr de activiști ai acestei unități de 
performanță.

Pe locul I în Întrecerea amintită (in 
grupa a Il-a) s-a situat și clubul sportiv 
„Școlarul** din Capitală, a cărui premiere a 
avut loc, tot în cadru festiv, cu cîteva zile 
în urmă. Festivitatea a avut loc în prezența 
prof. M. Birjcga, vicepreședinte al C.N.E.F.S.

Un meci de handbal de mare atracție: Steaua Dinamo!
A devenit o plăcută 

obișnuință pentru iubito
rii acestui sport ca hand- 
balul să se înscrie din nou 
cu un autentic „cap de 

al competițiilor unei

numărul cel mai mare de 
corriponenți ai lotului re
prezentativ. Așa că, ama
torii de handbal din Bucu
rești vor putea urmări azi 
de 
din 
eroii palpitantei finale de 

-la Paris : Oțelea, Grtlla, 
Gațu, Goran, Marinescu, 
Popescu, Dincă (Steaua), 
Penu, Lîcu, Samungi, Nica, 
Moldovan (Dinamo). Deci, 
12 din cei 16 „mușchetari" 
care au adus mișcării 
noastre sportive satisfac
ția unui mare succes...

Dincolo, însă, de acest 
punct de atracție, să zi
cem „retrospectiv", întîl- 
nirea de1 azi după-amiază 
stîmește interesul și pe 
plan competițional intern, 
deoarece, cum spuneam, 
este cunoscută frumoasa 
rivalitate sportivă dintre 
aceste două formații, ca 
fi disputa lor pentru

cerirea tricourilor de cam
pioni. In această direcție, 
Steaua, actuala campioa
nă, are un avantaj de 2 
puncte și două partide 
mai puțin la totalul jocu
rilor disputate. Cum însă 
si în handbal balonul tot... 
rotund esle, surprizele pot 
surveni tocmai de unde 
te aștepți mai puțin, ceea 
ce ridică mult valoarea 
celor două puncte puse în 
joc în acest meci. Vom 
preciza că întâlnirea are 
loc în cadrul primului tur 
al campionatului, astfel 
că vom avea prilejul să 
mai asistăm la încă un joc. 
Steaua — Dinamo (turul 
III), pentru că în cel de-al 
doilea tur, disputat în sa
lă, victoria a revenit di- 
namoviștilor. Vor reuși ei 
și azi ? Răspunsul 
ușor de dat !

Un ultim

partida va fi condusă de 
cuplul bucureștean GH. 
POPESCU 
TÎRCU.

junior de 2,10 m I
SAMUNGI

Văzuți de
AL. CLENCIU

Dintre participantele la tur- 
'heul de calificare pentru cam
pionatul european al baschet- 
baliștilor juniori, prima care 
și-a anunțat lotul este Ceho
slovacia, considerată, alături 
de România, principală candi
dată la promovarea pentru în
trecerile de la Atena. Selecțio
nata Cehoslovaciei, antrenată 
de D. Lukasik, este alcătuită 
dintr-o serie de talentațl ju
niori, dotați cu Înălțimi res
pectabile. Dintre toți, K. Stem- 
oera este impresionant prin 
talia fi gabaritul său. într-a- 
devăr, juniorul clubului SONP 
din Kladno măsoară nu mai 
puțin de 2,10 m fi are o greu
tate de 110 kg. Ceilalți oompo-

nenți ai reprezentativei ceho
slovace sînt . (in paranteze, înăl
țimea) : J. Balastik (1,90 m), 
K. Brabenck (1,92 m), J. Bu- 
ryan (1,93 m), L. David (2,03 

Dvorak (1,94 m), P. 
(1,94 m), Z. Kos (2,04 
Lacina (1,91 m), M. 

(1,83 m), J. Necas (1,97 
Fospisil (1,86 m), D. 
(1,75 m), D. Zupka

m), V. 
Jansky 
m), C.
Matyas 
m), L.
Tuîplk
(1,84 m). ’

Echipa R.A.U. a efectuat 
un turneu de verificare in Tur
cia și este așteptat» s» so
sească, pe calea aerului, în 
cursul zilei de joi, Iar cea a 
Tunisiei va veni, tot joi, de la 
Viena, unde a susținut cîteva 
partide în compania unor se
lecționate ale țării gazd».

săptămîni. De această dată 
este vorba despre derbyul 
campionatului masculin al 
diviziei A, în care se în
tâlnesc cele mai bune for
mații din țara noastră, 
două vechi 
STEAUA și 
BUCUREȘTI. Este 
cient, în acest sens, să pre
cizăm că, de la înființa
rea campionatului divizio
nar de handbal în 7 ți 
pînă în prezent, titlurile 
de campioni au fost îm
părțite numai între acest® 
echipe, care — aproape în 
mod firesc — furnizează

rivale: 
DINAMO 

sufi-

Pe locul I (fără infringere) : Petre Mărmureanu

primul tur de întreceri
Tenismanii au încheiat

lui Po-

victorii la

Radu VOIAPETRE MĂRMUREANU.

turului, 
jucători

odihnă. 
reluate 
terenu- 
la ora 
returu-

de aseme- 
unor par- 

tînărul Se-

Vi

cu-

la ora 17, pe terenul 
parcul Dinamo, pe

PETRE

PENU

amănunt:
CLASAMENT

1. Steaua 15 14 0 1 327:219 28
2. Dinamo Buc. 17 12 2 3 278:214 26
3. „U" Cluj 18 12 0 6 264:249 24
4. „U" Buc. 18 10 2 6 282:256 22
5. Pol. Tim. 17 7 3 7 269:254 17
6. Voința Buc. 18 6 3 9 309:348 15
7. Dinamo Bv. 17 6 2 9 274:289 14
8. Dinamo Bacău 18 5 1 12 283:326 11
9. Minerul B. M. 18 4 2 12 257:329 10

10. Raf. Teleajen 18 3 1 14 250:309 7

Ieri după amiaza, pe o 
vreme ideală pentru tenis, 
eei 6 competitori ai tur
neului de verificare și se
lecție au încheiat prima 
lor „tranșă" de întreceri. 
Cunoaștem pe cîștigătoful 
turului — Petre Mărmu
reanu. 
nostru 
o- 
re,

Daviscup-manul 
a terminat de 

manieră convingătoa- 
ciștigînd fără drept 

de apel și ultimul său 
meci, cel cu Sever Dron : 
7—5. 6—0. 6—1. Pe par
cursul celor cinci, zile de 
joc, Mărmureanu a cedat 
doar două seturi (la Marcu, 
în rest numai 
zero).

Pe locul doi, 
nea cu meritul 
tide bune, este 
ver Mureșan. în meciul de 
ieri, el a dispus de V. Mar
cu cu 1—6, 7—5, 6—0, 6—2. 
Tot ieri a încheiat cu vic
torii partidele sale și C. 
Popovici. El l-a întrecut, 
după reluare, pe V. Marcu

cu 10—8. 9—7, 10—8 și a- 
poi a cîștigat în fața lui
1. Sântei cu 6—4, 6—3,
6—8, 7—5, un meci prelun
git prin ratările ’ ~ 
povici.

In clasamentul 
ordinea celor șase 
este următoarea : 1. Petre 
Mărmureanu 5 victorii;
2. Sever Mureșan 4 v ;
3. Constantin Popovici 3 v ;
4. Ion Sântei 1 v (un joc 
măi puțin) ; 5. Viorel Mar- 
cu 0 v (un joc mâi puțin) ; 
6. Sever Dron 0 v (două 
jocuri mai puțin).

Astăzi, tenismanii au o 
binemeritată zi de 
întrecerile vor fi 
joi după amiază, la 
rile Progresul, de 
16. în prima zi a 
lui sînt programate parti
dele Mărmureanu — Po
povici, Dron — Marcu și 

Sântei — Mureșan, Turneul 
urmează să ia sfîrșit luni.

Tată-i pe handbaliștii de la Steaua, surprinși înainte de începerea unuia din primele 
lor antrenamente în aer liber. Antrenorul, Otto Telman, le explică tema acestei 

ședințe de pregătire, al cărei principal scop este acomodarea cu... zgura
Foto t T. MACARSCHI
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faptă bună — dacă putem în
cadra într-o astfel de catego
rie ceea ce vrem să relatăm 
mai jos — ne revine cel 
adesea în memorie

Icînd luăm cunoștință 
versul ei.

Cu cîtva timp în urmă, un 
antrenor de volei ne spunea 
întîlnire pe care a susținut-o 
pania unei formații amenințate de re-

, arbitrul a dictat o decizie | 
------------- lă elevilor săi. Conducătorul | 
echipei adverse a atras imediat aten
ția arbitrului că s-a comis o greșeală. 
Pierdea, în acest fel, un punct pre
țios. Publicul, deși dorea cu ardoare 
victoria culorilor locale, l-a înțeles și 
l-a răsplăhr cu aplauze.

Acum cîteva zile a avut loc
Galați — un alt meci cu miză. Firesc, I 
emoția a contractat nu numai pe ju- * 
cători, ci și pe arbitru. Și el a greșit, 
din această cauză, de multe ori. Dar 
nu erorile lui sau cele și 
meroase ale jucătorilor ne 
ză acum, ci reacția publicului.

Ceea ce este mai dureros, ceea ce 
ne-a lăsat un gust amar a fost tocmai 
VOITA lui lipsă de discernămînt. Gre
șeau adversarii, se porneau huiduielile; 
greșeau gazdele, nimeni nu zicea nimic; 
greșea arbitrul, favorizînd pe oaspeți, 
un potop de injurii se năpustea asu- 
pră-i ; greșea arbitrul, favorizînd pe 
localnici, toată sala aplauda satisfăcu
tă. Și toate acestea pențru că o even
tuală sancțiune ulterioară nu mai speria 
— probabil — pe nimeni. Un specta
tor, făcîndu-se parcă ecoul celor mai 
mulți, se adresă vecinului : „Camoiona- 
tul e terminat, noi nu mai jucăm acasă, 
așa că poate să ne suspende...'

Ne-am mirat și ne-am indispus și mai 
mult pentru că am recunoscut, printre 
cei mai „indignați", oameni care ar fi 
trebuit — era de datoria lor să o facă 
— să-și aducă o contribuție eficientă 
la realizarea unei atmosfere de calm, |

Itrogradare, 
defavorabil.

I
I.

mai 
atunci 

și ds re-

cunoscu* 
câ la o 
în com-

la

pe |u-

mai nu- 
interesea-

de adevărată întrecere sportivă.
Două fapte, situate la antipozi.
De pasiune exacerbată, care să în

tunece rafiunea, nu avem nevoie pe 
terenurile de sport.

A-ri iubi echipa favorită, a o sprijini 
în momentele grele, nu înseamnă hui- 

_j---------1..: intimidarea arbț.duirea adversarului 
trului.

Să nu se uite că 
azi îl vom prefui 
îmbrăca — poate 
Și atunci ?

Un vechi proverb spune : „e mai ușor 
să vezi paiul din ochiul altuia, decît 
bîrna

Ce
orbiți

pe jucătorul fluierat 
și sprijini cînd vo 
— tricoul național.

din ochiul tâu".
părere aveți, stimați spectatori, 
de „bîrna" pasiunii rău înțelese ?

Emanuel FANTĂNEANU

I
I
I

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
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I
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I

REABILITAREA CROSULUI
Oarecum demonetizată, ex

presia „variațiuni pe aceeași 
temă" este, în cazul nostru, 
perfect ilustrativă în a reda 
o stare de fapt. Ne referim 
la eforturile care se fac în 
județul Argeș — ca și în alte 
județe — cu colaborarea efec
tivă a organizațiilor U.T.C. 
din școli și întreprinderi, a 
organizațiilor sindicale, ba
gheta avînd-o consiliul jude
țean pentru educație fizică 
și sport — în vederea ridi
cării sportului de masă pe 
o treaptă superioară.

Vom începe prin a reda — 
nu suficient de detaliat, da
torită spațiului restrîns — 
amploarea deosebită pe care 
crosul (acest sport al tutu-

ror anotimpurilor și accesi
bil oricui, chiar și numai prin 
faptul că se poate desfășura

asemenea cros. Pe malul la
cului Argeș, într-o pădurice 
devenită bază sportivă a ti-

tineri din întreprinderi 
schimbul de 

au preferat 
— mai mult 
s-au prezen-

Variațiuni pe aceeași temă:
SPORTUL DE MASA

în orice condiții) a luat-o 
în ultima vreme. La o astfel 
de manifestare sportivă am 
asistat, nu de mult, și am 
fost cu toții de acord în a 
spune că sînt mulți ani de 
cind nu am mai văzut un

neretului piteștean, au luat 
startul peste 500 de tineri. 
Era o zi destul de răcoroasă, 
dar aceasta nu i-a împiedicat 
pe iubitorii de sport să fie 
prezenți pe stadion. Trei sute 
dintre ei (nu numai elevi, ci

Și 
care lucrau în 
după-amiază) 
crosul. Ceilalți 
de două sute — 
tat la concursul de tetratlon. 
„Ne bucură deosebit de mult 
faptul că am reușit, în sfirșit, 
să repunem în drepturile ce 
i se cuveneau un sport pe 
care mulți îl desconsiderau. 
Vă pot spune că, in acesl 
an, la toate cele trei-patru 
crosuri organizate am avui 
o afluență neașteptat de ma
re de tineri. Este adevărat că

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. ■ 8-a
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ÎN PLINĂ ACTUALITATE - NOILE ASOCIAȚII SPORTIVE DIN ȘCOLI

PULS NOU LA LICEUL „M1HA1L SADOVEANU"
O măsură preconizată recent, 

înființarea asociațiilor sportive 
în liceele de toate profilurile, 
a fost întîmpinată cu mult in
teres. Deopotrivă, elevii și pro
fesorii și-au manifestat deplina 
convingere în privința utilității 
noii forme de organizare a ac
tivității sportive în rindurile 
tineretului studios.

Ca și pînă acum, centrul de 
greutate în materie de sport îl 
va reprezenta organizația 
U.T.C. Sub egida acesteia, con
siliul asociației sportive iși va 
desfășura activitatea propriu- 
zisă. Se înțelege, însă, că aso
ciația sportivă va fi sprijinită 
efectiv de către conducerea 
liceului, ca și de profesorii de 
specialitate. De altfel, la liceul 
,.Mihail Sadoveanu" există de 
mult o asemenea colaborare 
care ne-a adus împliniri și 
succeșe. In marea majoritate 
a cazurilor, elevii nu ocolesc 
sala sau terenul de sport, no
țiunea de „scutii medical" este 
aproape necunoscută in liceul 
npstru. Foarte mulți dintre cei 
care au îndrăgit o disciplină 
sportivă i-au rămas credincioși 
și ca elevi în activitate, și du
pă absolvire. Este cazul jucă
torului de tenis Sever Dron, al 
patinatoarei Elena Moiș, al fot
baliștilor Tătaru II, Ciugarin și 
Ștefăneșcu din prima echipă a 
clubului Steaua, al juniorilor 
Deheleanu și Viad, compo- 
nenți ai echipei de juniori a 
României, participantă la pre
liminariile Turneului U.E.F.A. 
Aș mai putea folosi și alte 
exemple.

Acum, in contextul noii for
me organizatorice, intenționăm 
să dăm un impuls și mai pu
ternic activității sportive din 
liceu. Stimulați de o recentă 
apreciere și răsplată — „Cupa 
U.T.C." acordată de Comitetul 
sectorului 1 pentru rezultatele 
obținute în sport, in primele 
dpuă trimestre ale anului șco
lar — elevii noștri sînt deciși 
să asigure secțiilor (și impli
cit echipelor) de baschet, hand
bal și volei o „carte' de vizită" 
tot mai bogată. La fel există 
dorința de a revitaliza cercul 
de judo, care și-a ciștigat, încă 
din start, mulți prieteni dato
rită îndeosebi muncii entuzias
te a tînărului profesor de spe
cialitate Mihai Brăileanu. Ple
carea sa la Școala sportivă 2 
a lăsat firește un mare gol pe 
care, în prezent, caută să-1 
împlinească cîțiva studenți de 
la I.E.F.Ș. aflați în practică.

CAMPIONATELE ȘCOLILOR PROFESIONALE 
Cooperatorii și-au desemnat laureafii

Timp de o săptămînă, baza 
sportivă Voința din Capitală 
a găzduit finalele celei de a 
IV-a ediții a campionatelor 
școlilor profesionale ale 
UCECOM. Peste 300 de 
participanți, reprezentanți ai 
cooperatorilor din Arad, 
Brăila, Breaza, București, 
Craiova, Fălticeni, Galați, 
Ploiești și Timișoara s-au an
gajat în dispute interesante, 
de un bun nivel tehnic. At
mosfera sărbătorească, între
cerile aprige, pregătirea cpn- 
curenților au arătat că spor
tul ocupă un loc însemnat în 
preocupările elevilor din șco
lile profesionale, se înscrie în 
activitatea lor de fiecare zi.

Iată rezultatele i

ATLETISM ! 100 m: V.
Cseh (Arad) 11,8; 200 m :
D Salomie (Timișoara) 24,0 ; 
400 m : D. Salomie 56,2 ; 
800 tn: I. Solorpon (Craipya) 
2.07,0 ; 1 500 m : C. Varga 
(Galați) 4:16,0; 3 000 m: I. 
Minăștureanu (Timișoara) 
10:00,0; ștafetă 4x100 m: 
Arad 50,2; 4x400 m: Timi
șoara 3 : 55,8 ; greutate : I. 
Comori (Arad) 10,81 m : lun- 

REABILITAREA CROSULUI
(Urmare din pag 1)

penlru aceasta a trebuit să 
vizităm — și să invităm Ia 
acțiunea noastră —, împreu
nă cu primul secretar al Co
mitetului municipal Pitești al 
U.T.C., mai toate școlile ge
nerale, liceele și școlile pro
fesionale, precum și unele 
întreprinderi. Dar rezultatele 
au răsplătit munca ce am 
depus-o“ — a ținut să preci
zeze, într-o scurtă discuție ce 
am avut-o, profesorul ION 
VOROVENCI, președintele 
comisiei județene de atle
tism.

Cu o zi înainte asistaserăm 
Ia un cros, de asemenea, cu 
participare numeroasă, ce a 
avut loc la Curtea de Argeș.

Făcînd parte din seria ac
țiunilor declanșate în vede
rea revitalizării sportului de

INTR-ADEVĂR, ISCUSINȚĂ ȘI ÎNDEMÎNARE
Dimineață, mercurul termo- 

metiuluj nu arăta mai mult 
dș 4 grade. Credeam cu toții, 
cei căre’ ne aflam în parcul 
Trival.e din Pitești, că acțiu
nea pionierească „Iscusință și 
îndemînare" va trebui să fie 
aminată. Și chiar în momen
tul cînd ne pregăteam de ple
care, echipajele au început să 
v.ipă la locul de concurs. Mai 
întîi „Cutezătorii", apoi „Rân
dunica". „Cerbul Carpatin" și, 
în sfîrșit, și' celelalte. Cinci 
grupe de pionieri, fiecare for
mată din 10 concurenți, pur- 
tînd pe piept ecusonul cu de
numirile amintite, au trecut 
de îndată la moritșrea cortu
rilor. Nu sg putea discuta cu 
nici unul dintre concurenți, 
îritrucît se lucra „conțra-cio- 
nome'tru". Pe margine, arbi
trii (profesori ai școlilor ge
nerale din comuna Șteljnșști. 
din alte localități rurale și 
din oraș) își supravegheau e- 
levii și. dih c.înd în cînd, le 
mai șopteau, cu mina duș,ă 
pîlnie la gură, eîtp ceva. Nu 
aveau voie, de fapt. să vor
bească. deoarece’ Instructajul 
li se făyiișe înainte.

După montarea corturilor, 
grupele au trecut la găfirea 
rhîncării. Regret că nu am a-

Secvență de la un antrenament al handbaliștilor. Baza sportivii —

pedagogică. In paranteză fie 
spus, toți dovedesc capacitate 
profesională, mult spirit orga
nizatoric și perseverență, așa 
că putem anticipa o înviorare 
a activității la judo.

Pe firul activității sportive 
de masă, de fapt cea mai im
portantă în cadrul asociației 
sportive din liceu, ne preocupă 
să asigurăm continuitate unor 
competiții organizate între cla
se. De pildă, acum se află în 
plină desfășurare campionatele 
de volei, baschet și handbal, 
care se vor încheia în jurul 
datei de 15 iunie. într-un ca
dru festiv, cu premierea echi
pelor campioane. De asemenea, 
formațiile cîștigătoare vor face 
demonstrații cu ocazia sesiunii 
de comunicări pe care — tra
dițional — o organizăm înain
tea vacanței mari. La această 
sesiune, o sinteză a Activității 
plurivalente a elevilor noștri, 

gime: Gh. Ghiță (Craiova) 
5,79 m ; triplusalt: I. Amoa- 
sei (Craiova) 11,50 ; suliță : 
V. Kotvosi (Galați) 40,62 ; 
înălțime: V. Păcurar (Arad) 
1,65 — cu o săritură în stilul 
Fosbury ; disc: I. Comori 
(Arad) 30,46 m. CLASAMENT 
FINAL: 1. Arad 87 p, 2. 
Timișoara 66 p, 3. Galați 
53 p.

HANDBAL: Craiova-Brea- 
za 17—16 : Arad-București 
19—11 ; Galați-Ploiești 32—25; 
Timișoara-Ploiești 23—22 ;
Galați-Arad 18—17. Clasa
ment final: 1. Galați ; 2. A- 
rad ; 3. Timișoara.

FOTBAL : Ploiești-Brăila
2—0 ; Galați-Breaza 7—0 ; 
București-Craiova 4—1; Bucu- 
rești-Galați 3—1. Clasament 
fmal : 1. București ; 2. Ga
lați : 3. Ploiești.

Ar mai fi de menționat 
buna organizare a întreceri
lor. asigurată de Direcția per
sonal și învățămînt din 
UCECOM și de către clu
bul Voința.

AUREL PĂPĂDIE 
FLORIN SANDU 

corespondenți

masă, mai trebuie amintite 
și concursurile de orientare 
turistică, organizate, în ulti
ma vreme, la fiecare sfîrșit 
de săptămînă.

în pădurea din Trivale am 
asistat, în ziua de 5 aprilie, 
la concursul celor 17 echipe 
de băieți șl 6 echipe de fete. 
Au fost prezenți tineri din 
toate asociațiile sportive pi- 
teșiene, de la școli profesio
nale, licee și de Ia Institu
tul pedagogic. Andrei Ioana, 
studentă, mai participase la 
concursuri de orientare turis
tică, așa că experiența și-a 
spus cuvîntul : împreună cu 
colega de echipă, Florica Ba
dea, debutantă, s-au clasat 
pe locul întîi. Aurel Balaban 
și ceilalți membri ai comisiei 
județene de alpinism-turism 
(Ion Bpțacu, Ion Lupu, me
dicii Ion Coman și Ion Vi- 

vut un aparat de fotografiat 
la mine. Aș fi surprins, cred, 
o imagine cu totul inedită. 
Băieți și fete, cu șorțuri di
nainte și bonete de... bucătar 
pe cap, executau mișcări atît 
de precise, de parcă exersase
ră nu știu cîțe ore prepararea 
unei ciorbe, a unei fripturi la 
proțap sau a unei salate o- 
rientaie.

Aș fi crezut, după ce toate 
echipajele au raportat termi
narea operațiunii de pregătire 
a mesei, că vor începe să mă- 
nînce. Dar nu. în program, 
mai era prevăzută și o ștafetă 
Pe 60 dp metri. Aceiași copii 
care se dovediseră micuți 
maeștri în arta culinară au 
demonstrat că țin să facă și 
sport. Adela Georgescu, Mari- 
lena Popescu — de la Școala 
generală nr. 2 din Ștefănești, 
Corinș Vîjîiac — dar și foar
te mulți alții — s-au dovedit 
a fi buni sprinteri. Apoi a 
început, extra-program, un Joc 
de fotbal. Au trebuit să inter
vină'profesorii și părinții pen
tru ca mîncarea. ce se răcise 
d,e mult, să fie consumaiă.

Sint greii copiii de pornit ? 
Nu cred. Sînt greu de oprit, 
m^î aleș cînd este vorba de 
sport. 

sportul este și el întotdeauna 
prezent.

în același timp, asociația 
sportivă a liceului va organiza 
cileva acțiuni turistice de masă 
și va fi reprezentată la activi
tățile atletice inițiate de comi
tetul U.T.C. al sectorului, în
deosebi la crosuri.

Există, la fel, în atenția 
noastră și invitarea unor spor
tivi fruntași, de preferință de 
la clubul Steaua, cu care co
laborăm rodnic. Ne vor vizita 
în cursul trimestrului III Vio
rica Viscopoleanu," Iolanda Ba
laș, Șerban Ciochină, Alexan
dru Apolzan, Ion Voinescu, 
Ludovic Sălmăreanu și mulți 
alții.

In fine, aș aminti aici și de 
un sondaj pe care il efectuăm 
in prezent, la recomandarea 
C.N.E.F.S., în legătură cu pre
ferințele sportive ale elevilor 
noștri. Din primele rezultate 
ale acestui sondaj rezultă că 
elevii de la „Sadoveanu" pre
țuiesc exercițiul fizic și spor
tul, dar ar dori ca activitățile 
ce se organizează, începînd 
chiar cu ora de educație fizică, 
să aibă un caracter cît mai va
riat și mai atractiv. Rezultatele

27 DE ECHIPE LA STARTUL CAMPIONATULUI REPUBLICAN
• Simbătă și duminică, la Brașov, Cluj

La sfîrșitul săp- 
tămînii este pro
gramată etapa I 
a principalei com
petiții interne a 
atletismului nos

tru, campionatul republican 
pe echipe.

în categoria A vor lua star
tul nouă formații : Brașov — 
Școala sportivă de atletism I 
București — Dinamo Buc, la 
Brașov, Cluj — C.A.U 1 Buc.
— Rapid Buc., la Cluj, Praho
va — Steaua Buc. — Meta
lul Buc., la Ploiești.

în categoria B întrecerile 
se desfășoară în două serii : 
I — Progresul Buc. — Su
ceava — Neamț, la București, 
Constructorul Buc. — Bacău
— Constanța la București, 
Iași — C.A.U. II Buc. — 
Argeș, la Iași ; II — Bihor — 
Sibiu — Dolj, la Oradea ; Ti
miș — C.S.S. Buc. — Mara
mureș, la Timișoara ; Mureș 

șan), au meritul de a fi atras 
sute de tineri în concursuri 
de orientare turistică.

Vom mai relata, în în
cheierea însemnărilor noaș- 
tre, că în județul Argeș a 
fost bine primită inițiativa 
de a se deschide porțile tu
turor bazelor sportive pen
tru tinerii dornici să prac
tice sportul. Stadionul cen
tral al orașului Pitești, baza 
sportivă de la ștrand. Sta
dionul olimpic de la Cîmpu- 
lung Muscel — dar am mai 
putea oferi exemple — sînt 
exploatate de dimineață pînă 
seara. Așa că, practic, fie- 
bare tînăr dornic să practice 
sportul preferat are acum 
asigurate condițiile.

PASIUNE...
La Bocșa, în județul Caraș- 

Severin, acolo unde m-aș fi 
așteptat mai puțin, am întîl- 
nit un pasionat al tenisului 
de cîmp. Vasile Dragoș, teh
nician la uzinele din localita
te, are o mare dragoste pentru 
„sportul alb“. Dar acest sim
plu fapt nu m-ar fi cQhvinș 
să scriu, fie și cîtevg rînduri. 
într-un cartier cu blocuri a- 
proape lipite unul de altul, 
Vasile Dragoș a găsit, totuși, 
loc să amenajeze trei terenuri 
de tenis. Iar pe aceste terenuri 
joacă acum tenis, de diminea
ță pînă seara, toți copiii car
tierului. ,

La început, locatarii erau 
cam șupă;rați pentru că Vasile 
Dragoș le-a răpit locul unde, 
eî își... băteâu covoarele. Apoi, 
cînd au văzut cum copiii Tor 
își petrec timpul liber jucînd 
tenis, n-au mai fost supărați. 
Ba chiar se grăbea fiecare cu 
felicitările la adresa antreno
rului.

Acum, la Ețocșa, pe lingă 
copiii care joacă tenis doar 
pentru destindere, există și o 
formație de 20 de prichippei 
care învață sistematic regulile 
acestui sport. Cu unii dintre 
ei antrenorul speră să ajungă 
departe.

Si încă un amănunt. Unul 
dintre terenuri este amen dat 
pentru jocuri în nocturnă.

I. G.

curtea liceului
Foto : V. BAGEAC

definitive ale sondajului vor 
sta în atenția asociației spor
tive (și nu numai în ale ei), ca 
un obiectiv important, ca o 
modalitate de a răspunde unui 
deziderat al întregii mase a 
elevilor.

prof: Iulian UTO
directorul

Liceului ..Mihail Sadoveanu” 
din București

PATINOARUL 
„23 AUGUST" 

LA DISPOZIȚIA 
PUBLICULUI

O veste bună pentru ama
torii patinajului din Capitală, 
începînd. de ieri Și pînă du
minică patinoarul „23 August" 
stă la dispoziția publicului 
între orele 17 și 19.

— Arad — Hunedoara, la Tg. 
Mureș.

Programul tehnic al com
petiției cuprinde următoarele 
probe ; categ. A — bărbați : 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m,

ILEANA SILAI

1 590 m, 5 000 m, 4x100 m, 10 
km marș. 3 000 m obst., 110 
mg, 400 mg. lungime, triplu, 
înălțime, prăjină. greutate, 
disc, ciocan, suliță ; femei : 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 
4x100 m, 100 mg, lungime, 
înălțime, greutate, disc, suliță; 
CATEG. B bărbați : 100 m (în 
etapele I și JH), 200 m (in 
etapele II și IV), 800 m (I și
III), 1 500 m (II și IV), 3 000

lăți) : cat. 52 kg : T. Pătrașcu 
(Tirgpviște) b.t. I. Iorgovan 
(Lugoj), I. Vlâdescu (Dinamo 
Buc.) b.p. M. Ciuciu (Brăila), 
G. Molduveanu (Călărași) b.t. 
Șt. Turoczi (Satu Mare), D. 
Țindeehe (Steaua) b-P- C. Dra
gul in (Progresul Buc.) ; cat. 
62 kg : Al. Geantă (Șteaua) 
b.t. b. Nicola (Bucșa), M. Pe- 
penar (Deva) b.t. N.' Sorescu 
(Pitești), Gh. Ciuntu (Galați) 
b.t. D. Sofroniu (Arad) : cat. 
68 kg : C. Gheorghe (Ploiești) 
b.t. V. Reteațiu (Oradea), V. 
Morarii (Brăila) b.t. Gh. Bu- 
taru (Arad), M. Pircălabu 
(Călugăreai) b.t. V. Dumltrică 
(Tirgov:ște); cat. 82 kg : 1.
S'Toiiete (Hunedoara) b.t. V. 
Clrțitoili (Arad), I. Blliut 
(Odorheii b.t. Gh. Mălureanu 
(Medgidia), Șt. Tampa (Bra- 
șjv) b.t. A. Keresțeș (Să.-ele) : 
cat 90 kg : I. Marton (Olij) 
b.p. Gh. Ureianu (Steaua), A.

nniii wimwi
Primăvară săracă!

începutul a fost foarte pro
mițător. Coloane nesfirșite de 
concurenți s-au îndreptat spre 
locul de start al diferitelor 
probe. 71 participanți la 80 m 
plat nu poate fi decît o cifră 
promițătoare dacă ținem sea
mă de standardurile de par
ticipare destul de pretențioase, 
impuse de către federația de 
specialitate. Căci 102 copii de 
15—16 ani care aleargă 9,5 s 
sau mai bine înseamnă ceva, 
chiar și la actualul nivel de 
dezvoltare a atletismului nos
tru ! Și cînd colo, stupoare... 
doar 14 din cei 71 de prezenți 
au îndeplinit această normă și 
în ce condiții : pistă de El- 
bitex, una dintre cele mai ra
pide piste ale Europei, iar vin- 
tul, măsurat și el cu un ane- 
mo-metru modern a marcat u- 
șor avantaj, însă în limitele 
admise de regulament. Deci 
nici o scuză obiectivă. Nici o 
justificare din partea acelora 
care pe bani grei au adus în 
Capitală mediocrități, transfor- 
mind un concurs republican 
într-unul de masă, de inițiere 
a începătorilor. Dar această si
tuație n-a fost numai la sprint. 
Cum pot fi oare justificate 
rezultatele cu 10 cm sub ba
remul de participare ale acelor 
săritori în înălțime care au ve
nit din Constanța, Brașov, dar 
mai ales de la Reșița său A- 
rad ? Este vorba de drumuri 
lungi și costisitoare. Sau con
curentul la greutate din O- 
radea (700 km) care s-a... a- 
propiat la 2,12 m de standard? 
Sau cele 23 de concurente la 
săritura în lungime care nu au 
îndeplinit această normă ? Ca 
să nu mai vorbesc de săritura 
de 3,99 a concurentei din O- 
rașul Victoria ! Sau băiatul din 
Tirgu-Secuiesc care a acope
rit distanța de 1.000 m cu 30 
secunde peste barem ?

Sint prea multe semne de 
întrebare pentru 35—40 de 

rinduri de comentarii pe mar
ginea unui singur concurs. Dar 
tocmai aceste semne de între
bare au transformat un con
curs republican într-o întrecere 
de masă, deși, din cite știu, 
federația nu a avut în planul 
ei calendaristic și bugetar o 
asemenea acțiune prevăzută în 
zilele de 18—19 aprilie a.c. 
Sint semne de întrebare la 
care nu poate răspunde nici
decum federația, ci numai Con
siliile județene, ai căror acti
viști, antrenori sau instruc
tori au indus în eroare forurile 
respective și federația deopo
trivă. Desigur, de la această

și Ploiești meciurile
m obst. (I ți III), 5 000 m (II 
și IV), 400 m, 4x100 m, 110 
mg, 400 mg, 10 km marș, lun
gime, triplu, înălțime, prăji
nă, greutate, disc, suliță (se 
desfășoară în toate cele 4 e-

tape); femei: 100 m (I și HI), 
200 m (II și IV), 400 m (I și 
III), 800 m (II și IV), 4x100 
m. 100 mg, lungime, înălți
me, greutate, disc, suliță (in 
toate etapele).

Meciurile programate în di
vizia secundă se desfășoară 
într-o singură zi (în două re
uniuni) spre deosebire de 
cele din categoria A progra
mate în două zile de concurs.

în ceea ce privește siste-

de lupte libere
Naghi (Satu Mare) b.t. I. Red- 
veș (Arad), A. Balog (Satu 
Mare) b.p. L. Rădoi (Lugoj) ; 
+ 100 kg: V. Enache (Galați) 
b.t. P. Baron (Ploiești), Șt. 
Stingu (Steaua) b.t. Z. Șiîveg 
(Satu Mare), M. Scînteie (Pro
gresul Buc.) b.t. N. Negreanu 
(Hunedoara), <?aț. 57 kg : G. 
Nicola (Reșița) b. diferență 
puncte L. Biro (Arad), Gh. 
Peter (Lugoj) b.t. V. Sțroia 
(Suceava), N. Dumitru (Con
stanța) b.t. V. Ungurșanu 
(Orșova); cat. 74 kg : R. ipa- 
vel (Tîrgoviște) b.t. N. Sola 
(Reșița), N. Tănase (Craiova) 
b.d.p. I. Ceahnov (Bocșa), 
P. Poaielungi (Galați) desca
lificat cu T Pancă (Constan
ța) ; cat. 100 kg : E. Nicoară 
(Hunedoara) b.t. I. Ciurezu 
(Craiova), A. Maindt (Steaua) 
b.t. I. Nan (Constanța) și A. 
Szorny (Brașov) b.t. N. Dra- 
gu (Tîrgovișle).

Astăzi, de la ora 9 ți 17 
continuă întrecerile elimina
torii. 

analiză pot fi exceptate clu
burile bucureștene, ai căror 
participanți de mîna a doua 
(citește : fără îndeplinirea nor
melor de participare) nu au 
afectat bugetul secțiilor res
pective. Aici este vorba nu de 
un bilet de tren, de cazare și 
de masă, ci de un singur bilet 
de tramvai. Cu atît mai gravă 
pare a fi abaterea județelor, 
ale căror bugete au fost serios 
— și nejustificat — lezate prin 
trimiterea la un concurs repu
blican a unor începători care 
nu cunosc poziția de start sau 
efectuează bătaia la lungime 
cu ambele picioare ! Un con
tabil iscusit ar putea calcula 
ușor cite perechi de pantofi 
cu cuie, cite amenajări utile 
pentru atletism s-ar fi putut 
realiza cu banii aceștia, arun
cați în vint : „Umbrela atle
tismului” am dedicat-o de mult 
pentru a apăra acest sport îm
potriva unor intemperii tem
porare. Doream întotdeauna 
să apăr ceea ce este adevărat. 
De data aceasta nu pot să nu 
acuz, în interesul atletismului.

Acest concurs a fost domi
nat de recordul Eleonorei Mo- 
noranu, dar mai ales de Ta

CÎND TRASEUL E DESCHIS...
• Șt. Chițu s-a revanșat © O atitudine 

regretabila © Tributul lipsei de pregătire
Spre deosebire de penultima 

reuniune, desfășurată la Cîmpina, 
concursul republican de duminica 
trecută a avut loc — în organi
zarea ireproșabilă a asociației 
Automobilul Buzău — pe un tra
seu mai deschis. O parte dintre 
concurenți l-au considerat adec
vat mai mult... viteziștilor decit 
motocrosiștilor. La terminarea 
cursei, însă, cei care susțineau 
înainte de start că terenul nu pre
zintă dificultăți au trebuit să 
plătească tribut pentru insuficien
ta lor pregătire, muncind din greu 
pentru a sosi pe un loc onorabil. 
Motivul ? Obișnuiți cu trasee mai 
înguste, unde aproape că n-ai loc 
să depășești un adversar, unii 
motocrosiști luau un start bun, 
se instalau în frunte și nu mai 
puteau fi întrecuți. Or, pe tere
nul de la Buzău, larg și destul 
de variat, alergătorii puteau trece 
unul de altul, prin orice loc, 
dacă-i țineau puterile.

Prin urmare, disputa de dumi
nică i-a triat pe concurenți după 
valoare și după pregătirea făcută

diviziei A
mul de punctaj, regulamen
tul acestei noi ediții a com
petiției nu aduce modificări 
substanțiale, așa cum credem 
că impunea experiența anilor 
trecuți. Fiind vorba de me
ciuri bilaterale, în cadrul u- 
nor întîlniri triunghiulare, 
punctajul sc va face astfel t 
5 puncte locul I, 3 p — II, 2 p 
— III, 1 p — IV și Ia șta
fete 5 p — I, 2 p — II. Nu 
vor primi puncte acei atleți 
care nu îndeplinesc în con
curs performanțe corespunză
toare categoriei a II-a de cla
sificare pentru seniori și a 
IlI-a pentru juniori. Se pre
cizează însă că la alcătuirea 
clasamentelor atleții nepunc
tați rămîn pe locurile lor, 
astfel că nu se mai face o 
avansare de poziție a celor 
din urmă, care primesc doar 
punctele corespunzătoare locu
rilor ocupate de ei.

★
Campionatul pe echipe pri

lejuiește întilnirea cu cei mai 
buni dintre atleții noștri, se
niori și juniori, a căror evo
luție de debut o vom urmări 
cu tot interesul. Ea ne va 
putea arăta nivelul general 
de pregătire a atleților frun
tași pe care-i așteaptă, în săp- 
țămînile următoare, o activi
tate competițională mai boga
tă ca în oricare alt an.

★
Cîteva rezultate de la pri

mele starturi ale atleților in 
sezonul de concursuri în aer 
liber : CLUJ : 100 m : Darvaș 
10 6, Sărucan 10.6 ; 200 m : 
Darvaș 21.6; 400 m: Gedeon 
50,2 ; 800 m : Gedeon 1:55.9; 
2 000 m obst.: Căpraru 5:48,8, 
Szekely 6:Q0,8 ; disc: Socoi 
48,72 ; femei : 200 m : Ileana 
Silai 25,3 ; 400 m : Silai 58.8 ; 
disc : Rozalia Herman 41,16 ; 
(A. Ursu-Palade, coresp.) ; 
GALAȚI : înălțime femei : 
Marghiolita Matei 1.72 m ; 
TG. SECUIESC: înălțime: G. 
Kicsid 1,97; disc: Hegheduș 
49,78 ; suliță : Daringa 61,96 ; 
suliță femei: M. Loghin 41,46; 
TG. MUREȘ : 400 mg : Gh. 
Hidi — junior 55,0 record ju
dețean ; BUZĂU : lungime: P. 
Vasile (Brăila) 7.07 ; ORA
DEA : suliță: Obreja 64,04 ; 
disc femei : Maria Illi 43,88. 

In săptămînă 20-26 aprilie a. c.

LA CINEMATOGRAFUL TIMPURI NOI DIN CAPITALĂ
UN NOU PROGRAM DE SCURT-METRAJE ROMANEȘTI 

IN PREMIERA
REGENERAREA

scenariul: Stclian Penu, Georgeta Mc|ianu 
regia : Stelian Penu
Intag.: Laurențiu Mărculescu

CUM S-A NĂSCUT HARTA 
scenariul : prof. Ana Turdeanu-Toșa, Petre Sirin 
regia: Petre Sirin 
imaginea : Dumitî u Podeanu

DIALOG CU SCULPTURA 
scenariul: Adina Nanu, C-tin Budiștcanu 
regia: C-tin Budiștcanu 
imitgineu : C-tin Tcodorescu

D,Ș CE? 
scenariu! și regia : Octav loniță 
irnag.: Petre Gheorghe, Komeo Chiriac

VIRSTA OPȚIUNILOR 
scenariul și regia : Octav loniță 
imag.: Petre Gheorghe, Romeo Chiriac

CIQC1RLIA (animație) 
scenariul și regia : Laurențiu Sirhu 
imaginea : C-tin Iscrulescu

DESEN PENTRU O PASARE (animație) 
scenariul și regia: Letiția Popa

bela ELECTRONICA, a cărei 
premieră atletică nu a fost de 
loc onorată de sutele de me
diocrități. Acest concurs tre
buie analizat de către comi
siile atletice din absolut toate 
județele al căror reprezentanți 
au bagatelizat întrecerile. Fi
indcă a fost o primăvară foar
te, foarte săracă.

Iolanda BALAȘ-SOTER ’

O știre alarmantă ! Pista de 
Elbitex a Stadionului Republi
cii urmează să fie finisată în 
următoarele săptămîni. Aceasta 
înseamnă că concursul repu
blican de primăvară pentru ju
niorii mari, cel al seniorilor 
și meciul „titanilor" (Clubul 
atletic universitar, Steaua și 
Dinamo) nu vor beneficia de 
condiții „normale”, de o pistă 
modernă. Se pune automat 
întrebarea de ce tocniai în a- 
ceste 3—4 săptămîni pline, de 
ce nu mai devreme sau, fiind 
mai aproape de realitate, de 
ce nu în luna iunie, cînd at- 
leții noștri fruntași vor avea 
întreceri pe alte meleaguri 
(Sofia, Fulda, Barcelona, Var
șovia sau Roma) ?

pînă în prezent. De pildă, Ștefan 
Chițu, ciștigătorul celor două 
manșe la seniori, s-a revanșat 
asupra lui Cristian Dovids. Otto 
Ștefani, Adam Crisbai și Mihai 
Banu au marcat și la Buzău re
venirea de formă în care se află.

O atitudine condamnabilă, care 
ne-a surprins pentru că ea vine 
din partea unui tînăr alergător ce 
ne obișnuise cu o frumoasă con
duită : A. Crisbai a intrat cu ic-ta 
în schimbătorul de viteză al mo
tocicletei lui Florian Ștefan, acesta 
pierzînd două ture pină ce a re
parat defecțiunea, ncmaiputînd 
astfel ocupa locul meritat în cla
sament.

Tr. 1OANIȚESCU

De ce nu 
la miezul nopții?

O recentă vizită 
tn municipiul Ga
lați ne-a prilejuit 
întilnirea cu un 
vechi animator al 
rugbyului din acest 
oraș, antrenorul di
vizionarei B An

cora — I. Corangă. După mai 
multe minute, în care discuția 
s-a purtat pe diferite teme le
gate de situația acestui sport cu 
o veche tradiție aici pe malurile 
Dunării, antrenorul gălățean ne-a 
împărtășit și una din ultimele 
„aventuri" ale echipei sale.

Conform calendarului competi- 
țional, la 12 aprilie, Ancora tre
buia să susțină partida de cam
pionat în compania echipei Con
structorul Bîrlad. COmponenții 
săi au ajuns în localitate în sea
ra de 11 aprilie, la ora 18,55. La 
gară, rugbyștll gălățenl au fost 
întîmplnați de instructorul for
mației locale, care le-a comuni
cat că meciul a fost programat 
să înceapă — a doua zi — la 
ora 7,30.

Motivul invocat : pe același te
ren urma ca începînd de la ora 
9 șl pînă la 17,30 să aibă loc 
partide de fotbal de juniori și 
școlari. A mai adăugat că 11 se 
dădea posibilitatea — în cazul 
cînd nu ar H fost de acord eu 
ora anunțată — sâ aleagă : ori 
să piardă întilnirea prin nepre- 
zentare, ori să aștepte pînă după- 
amiază. Cum nici una din va
riante nu putea fi acceptată, ora 
a rămas, în cele din urmă, cea 
comunicată în... gară.

A doua zi, dimineață, sur
priză. La stadion... nimeni. Kug- 
byștll de la Ancora au fost rie- 
voiți să sară gardul pentru a 
putea deschide porțile stadionu
lui. Trecînd și peste acest inci
dent, partida a început, totuși, 
avînd drept spectatori un grup 
de... nuntași bine dispuși, care 
se îndreptau. probabil, spre 
casă !

Amuzant, nu ?!
Dacă cele al'late la Galați sint 

reale, este de datoria noastră să 
ne întrebăm : oare nu se cu
noaște prevederea regulamentară, 
conform căreia ora 10 este ora 
oficială de începere ? Atunci ce' 
rațiuni au stat la baza acestei 
programări matinale ? Cum de 
nu s-au gîndit organizatorii să 
propună ca meciul să aibă loc 
chiar la... miezul nopții ? Poate 
venea întreaga nuntă ’

Părerea oaspeților am aflat-o 
întîmplâtor. Am dori s-o cu
noaștem și pe cea a gazdelor.

Em. F.
o In vederea jocurilor Inter

naționale pe care le vor sus
ține săptămînă viitoare (Steaua 
la 2 mai, șl Selecționata divizio
nară la 6 mai) în compania Se
lecționatei armatei franceze, azi, 
pe terenul Constructorul, de la 
ora 1G.30, va avea ’oc un Joc de 
verificare între ccliipele Steaua 
și Selecționata divizionară,

O La 4 mai. la Constanța, Se
lecționata armatei franceze va 
primi replica Farului.
• Ieri după-amiază, ecnipa 

bucureșteană CONSTRUCTORUL 
a întîlnit formația iui’oslnvă 
NADA SPLIT. După o partidă de 
mare luptă, rugbyștll rom Ani au 
obținut o frumoasă victorie cu 
9—6 (0—3). Au marcat : Gheorghiu 
(încerc.). I. Hulă (încerc). Melu 
(dron), pentru gazde. Milat (l.p.), 
Așebic (încerc.) pentru oaspeți. 
(Aurel PĂPĂDIE).
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REPETIȚIE GENERALA
PENTRU MECIUL CU POLONIA

Lotul național de juniori 
6 făcut ieri pe stadionul Re
publicii (gazda, de mîine, a 
meciului România — Polonia) 
o repetiție generală în vede
rea ultimului meci al pre
liminariilor la turneul U.E.F.A. 
La capătul antrenamentului 
'(urmărit, printre alții, de 
președintele F.R.F., Mircea 
Angclescu, și de Ion Alexan- 
drescu, secretarul forului de 
specialitate — prezențe care 
atestă importanța acordată 
partidei 
(durat 60 
intensiv, 
ghe Ola 
jtă noua alcătuire a 
care va ataca ultimele 80 de 
pninute ale preliminariilor.

Iată-1: STANA — DOBRĂU, 
bEHELEANU, G. SANDU^

de mîine),
de minute, folosite 
antrenorul Gheor- 

ne-a făcut cunoscu-
„ll“-lui

care a

G.

CJLFOTBAL
Atît cît aRADUCANU: 

fost solicitat a avut inter
venții prompte și curajoase. 
O dată, însă, în repriza a 
doua, și-a dat în. petec, în 
stilul său personal, ieșind ha- 
zardant cu balonul la picior 
dincolo de careul mare. Și 
puțin a lipsit ca această gafă 
să nu coste echipa un gol.

LUPESCU : După un start 
confuz (provocat și de o co
laborare defectuoasă cu ce
lălalt fundaș central, Dan), 
Lupescu s-a integrat bine în 
joc, dublînd. coechipierii a- 
propiați din linia de fund și 
oferind — prin joc calm și 
pase precise, la firul ierbii 
— o bază constructivă atacu
rilor.

DAN : Pus pe fapte mari 
— la vestea 
lotul pentru 
sul fundaș 
făcut risipă 
in-a acționat
In repriza I, depășit în vi
teză de Oblemenco, el a „re
zolvat" duelul cu înaintașul 
craiovean comițînd un fault

că face parte din 
Paris — inimo- 
al Rapidului a 
de energie, dar 
tot timpul lucid.

CAMPIONATUL
ĂL JUNIORILOR

Iată cîteva rezultate înregi
strate în etapa disputată du
minică în campionatul republi
can al juniorilor și școlarilor : 
S.N. Oltenița — Dunărea Giur
giu 2—1 (1—0) ; Șoimii Sibiu 
— Metalul Copșa Mică 4—1 
(1—1) ; Textila Botoșani — 
Fulgerul Dorohoi 5—1 (3—1) ; 
Lemnarul Odorheiul Secuiesc 

f ♦- Șc. sp. Sibiu 1-2 (1—1) ; 
Unirea Cristuru Secuiesc — 
Oltul Sf. Gheorghe 1—1 (0—1); 
Steagul roșu Brașov — Viito
rul Gheorghieni 7—0 (1—0) ;
Chimia Oraș Gh. Gheorghiu- 
Dej — Știința Bacău 3—1 (3—0); 
Metalul Tîrgoviște — Șc. sp. 
București 1—0 (0—0) ; Petrolul 
Tîrgoviște — Progresul Bucu
rești 0—10 (0—2) ; Gaz metan

LDTO-PRONOSPORT
AUTOTURISME

Șl EXCURSII LA TRAGEREA 
LOTO DE VINERI

De la introducere, NOUA 
FORMULĂ LOTO îți arată 
roadele din plin, dovedind 
prin aceasta că șansele de cîș- 

• tig cresc săptămînă de săp- 
tămînă.

Iată cîțiva dintre ultimii 
Cîștigători:

100 000 lei — Zăviceanu 
Constantin din Satu-Mare, 
98 075 lei — Buftea Grigore 
din Bacău (ambii la tragerea 
LOTO din 13 martie 1970) ; 
75 595 lei — Dumitrache Pa
vel din orașul Dr. Petru 
Groza, județul Bihor și Un- 
gureanu Mihai din comuna 
Curțișoara, județul Olt (ambii 
la tragerea LOTO din 20 mar
tie 1970) ; 91 191 Iei — Du
mitrescu M. din București 
(tragerea LOTO din 27 mar
tie 1970) ; 74 824 lei — Măr
ginean Tudor din București 
(tragerea LOTO din 3 apri
lie 1970) Ș.a.

Participind la tragerea 
LOTO de vineri 24 aprilie 
ă.c., puteți cîștiga autoturis
me DACIA 1 100, MOSKVICI 
408, SKODA 1 000 MB, ex
cursii pe COASTA DALMA
ȚIEI și' exițufsii pe ruta PRA- 
GA — KARL MARX STADT 
— ERFURT — LEIPZIG — 
ME1SEN — DRESDA — BU
DAPESTA în afara premii
lor în bani.

Vă reamintim că la LOTO 
puteți obține premii și cu 3 
numere din toate cele 16 ex- 
trasg. Taxa dș participare fi
ind de 2 lei varianta (pen
tru extragerea I) ți de 5 lei 
varianta, (pentru ambele ex
trageri)-

Astăzi și mîine șînt ULȚI- 
MELE ZILE pentru procura
rea biletelor.

PRONOSPORT

PREMIILE CONCURSULUI NR. 1< 
DIN 19 APRILIE 1970

CATEGORIA I : (12 rezultat?)
14.5 variante a 6.222 lei.

CATEGORIA a Il-a : (11 rezul
tate) 270 variante a 401 Iți.

CATEGORIA a Ill-a : (10 rezul
tate) 2.212,8 variante a 72 lei.

DRAMATICA ALTERNATIVA

calea aerului, lotul

HAJNAL, BOLONI, SAMEȘ, 
VLAD, GHERGHELI, HEL- 
VEI, NASȚASE. După cum 
se vede, Năstase ia locul lui 
Atodiresei, Sandu este trecut 
fundaș central, iar Sameș va 
juca mijlocaș.

Juniorii români fac astăzi 
dimineață 
rare" 
30 de

o ultimă „învio- 
cu mingea, timp de 
minute.

Ieri 
pitală, 
polonez.

seara a sosit în Ca
pe

★
România — Polo- 
arbitrat de KAREL 
(Cehoslovacia), aju- 

linie de Gheorghe

Meciul 
nia va fi 
STARKA 
tat la 
Popovici și Victor Pădureanu.

Federația română de fot
bal ne-a comunicat că a a- 
probat schimbarea denumiri
lor Ia unele echipe de fotual. 
Astfel, formația bucureșteană

T.U.G. se va numi Sportul 
muncitoresc, iar Victoria Tg. 
Jiu va activa sub denumirea 
de Jiul Tg. Jiu.

Confratele nostru Jacques 
Lecoq, de la cotidianul bel
gian „Les Sports”, se minuna 
foarte .văzînd că presa britani
că, deși cunoștea de miercuri 
seara faptul că Everton nu mai 
putea pierde titlul de campioa
nă a Angliei, n-a publicat in 
ziua următoare clasamentul 
primei Ligi. „Acesta vede din- 
totdeauna lumina tiparului luni 
dimineața. între timp — i-a 
explicat cineva — cititorul își 
face singur o opinie și, dacă 
dorește, își alcătuiește singur 
clasamentul. Nu trebuie să e- 
xiste angoasa rezultatului".

Și ziaristul belgian, preocu
pat de sursele reale ale unui 
asemenea comportament tra
dițional, specific englezesc, 
totuși, ciudat, crede a le 
găsi într-o altă scenă, petrecută 
sub ochii săi, după semifinala 
..C.C.E." dintre Leeds și Celtic. 
La reîntoarcerea de la stadion, 
într-un bus populat cu supor
teri ai echipei engleze. învinsă 
surprinzător 
propriu, de
Scoției, unul 
se adresează 
distrat bine
Un meci plăcut, 
Aprecierea a găsit o aprobare 
unanimă ! Tn autobuz erau a- 

echipei

în careu, nesaricționat de ar
bitru. Cu golul înscris în min. 
79, golul victoriei, el a rein
trat în grațiile suporterilor.

DUMITRU : Foarte util e- 
chipei în ambele situații ale 
jocului. Se impune, însă, din 
partea lui mai multă atenție 
la modul de efectuare a 
„tackling“-ului : cînd nu atin
ge balonul, ci picioarele ad
versarului, deposedările sale 
duc la accidentări. Cum a 
fost cazul și duminică.

NEAGU : Insuficient

DEMBROVSCHI : Sever 
marcat de Țegean, a activat 
foarte puțin în prima repri
ză. Și-a recăpătat, însă, ca
dența după pauză, cînd s-a 
mișcat în voie și a inițiat 
multe acțiuni periculoase. A 
șutat, însă, mai 
obicei.

GHIȚA : N-a 
cru. în schimb, 
deosebit de irascibil după 
faza în care arbitrul a acor
dat „11 metri" (ratat de că
tre Soo).

ENE DANIEL : A încercat 
prea multe acțiuni individua
le, neglijînd partenerii de 
joc. Cu toate acestea, ală
turi de Dembrovschi și Bă
tută, s-a arătat foarte peri
culos în fazele de finalizare. 
I-au lipsit, însă, calmul și pre
cizia la șuturile pe poartă.

★
DOBRIN: Reapariția în formația sa de club a fost de bun 

augur. Dobrin a fost motorul întregii echipe. .4 jucat pe o 
mare suprafață de teren, a driblat în stilul său caracteristic 
(în favoarea echipei), a pasat excelent, la mari distanțe, pu- 
nindu-și în mod excepțional colegii în poziții favorabile (care, 
din păcate, „serviți ca pe tavă", nu au fructificat ocaziile). 
Dobrin a înscris al doilea gol, ca urmare a unei acțiuni strict 
personale. A luptat și a ciștigat o minge pierdută, apoi a 
centrat (acțiune din care s-a născut penalty-ul) și a trans
format magistral lovitura de la 11 m.

ADAMACHE: A apărat foarte bine, dar, uneori, in loc 
să rețină, a respins în mod inutil baloanele. La primirea 
golurilor nu se face vinovat. Primul (cel marcat de Nuțu) 
a fost fulgerător, iar al doilea (din penalty) a fost imparabil, 
ca orice lovitură de la 11 m bine executată.

GYORFI: A fost cel mai bun jucător al stegarilor. Extrem 
de activ, a acționat pe o mare porțiune de teren, și-a cules 
mingile la centrul terenului și s-a lansat in curse lungi, foarte 
periculoase.

IVANCESCU: Sobru, precis și corect în joc, a fost stîlpul 
apărării brașovenilor. A venit, deseori. în față, participind 
la atacuri fără să-și lase locul liber în momentele de presiune 
argeșeană.

de 
mobil în prima repriză, a fost 
stînjenit de „atenția" acor
dată de Mincă. care l-a păzit 
cu strictețe, în zonă. După 
pauză, însă, s-a mișcat mai 
lejer, pe o suprafață mai 
mare, a manevrat cu ușurință 
balonul, combinînd și șutind 
la poartă periculos.

★

.. .......................... ......... .. iii

REPUBLICAN

puțin ca de

avut de lu- 
s-a dovedit

MOCANU : Este în formă. 
El a constituit un adevărat 
scut pentru Mihai Ionescu, 
în acele nesfîrșite minute 
din prima repriză, cînd Jiul 
a atacat continuu. Avind o 
bună detentă, a fost de ne
trecut în duelurile aeriene. 
Ca și în alte meciuri, a fost 
a doua aripă stingă a Petro
lului, rapidă, cu șut puternic.

chiar pe teren 
către campioana 
dintre acești fans 
celorlalți : „Ne-am 
în această seară.

nu-i așa ?“

★
DELEANU a dovedit, din 

nou. că este în revenire de 
formă. Am apreciat în mod 
deosebit

DINU 
fost pe tot terenul, 

deseori 
reproșa

★

urcările sale în atac.
a muncit mult, a 

dar a 
greșit deseori pasele. I se 
poate reproșa și o anu
mită înclinație către joc dur, 
în situații cînd nici măcar 
nu avea scuza provocării. A 
marcat un gol, după 
alergat tot meciul, 
care î-a ridicat nota

GHERGHELI a fost 
ca întotdeauna, dar i-au reu
șit prea puține acțiuni.

NUNWEILLER VI a făcut 
o partidă foarte bună. Inițiind 
nenumărate contraatacuri, și-a 
pus în excelente poziții coe
chipierii. Păcat că la capi
tolul „realizare“, acest foarte 
dotat jucător aproape că nu 
contează.

LUCESCU : a alergat mult, 
spectaculos și... ineficient. Iar 
publicul are pretenții deose
bite de la el.

DUMITRACHE s-a „bătut 
aproape ca pe vremea pe
rioadei lui de afirmare. Fără 
Să aibă strălucirea din marile 
sale partide, evoluția sa a fost 
bine apreciată.

ceiași suporteri ai
Leeds care au ovaționat pe 
jucătorii din Glasgow ce pă
răseau învingători terenul. ..

„Pentru noi, conchide gazeta
rul belgian, cei care mergem la 
meci din dragoste pentru fot
bal, dar întotdeauna pentru 
a-i vedea cîștigrînd pe ai noștri, 
o înfrîngere ne face 
mii de scuze. Acolo, 
ca suporterii să fie 
înfocați, interesează,
toate, calitatea fotbalului, spec
tacolul, dptustat ca de niște 
gurmanzi. Și aceasta nu-i îm
piedică să răgușească, incura- 
jîndu-și favoriții.

— Un meci plăcut !
Vă dați seama ce vacarm ar 

dezlănțui, în altă parte, o ase
menea afirmație printre supor
teri cînd echipa este, practic,

să căutăm 
însă, fără 
mai puțin 
înainte de

eliminată dintr-o finală euro
peană ?“

Nu credem că legătura pe 
care o face Jacques Lecoq in
tre refuzul publicării operative 
a unei știri și manifestarea 
pilduitoare a suporterilor din 
Leeds este într-adevăr o rela
ție de la cauză Ia efect. Ba. 
mai mult, ni se pare chiar a fi 
o apropiere forțată sau, dacă 
vreți, un trouvaille reporteri
cesc. Pentru că, la urma-urmei. 
nu înlături „angoasa" rezulta
tului ăscunzînd cititorului cla
samentul. Așa incit explicația 
rezidă, credem noi, tot in ex
cesivul tradiționalism britanic 
care a destinat clasamentului 
Ligii un loc numai și numai în 
ziarul de luni dimineață.

Dar indiferent dacă între a- 
cest fapt gazetăresc și reacția 
publicului din Leeds — refuz 
deliberat al absolutizării păti
mașe și oarbe a rezultatului — 
există sau nu o intimă corela
re. exemplul rămîne exemplu. 
Dar. din păcate, izolat.

La recenta masă rotundă de 
la Monaco, reputatul antrenor 
chilian Fernando Riera a de
clarat că se află în fața unei 
dramatice alternative : sau să 
se adapteze obiceiurilor de 
junglă pe care le-a căpătat 
fotbalul international, sau să-și 
caute altă meserie. Iar cunos
cutul tehnician maghiar Gustav 
Sebeș își exprima regretul in 
fața dispariției ..fotbalului fru
mos", făcînd apel la relansarea 
simțului moral al jucătorilor. 
Pentru că în avalanșa compe
tițiilor internaționale, a căror 
proliferare a căpătat proporții 
neașteptate — planificarea a- 
cestora intr-un calendar ac
ceptabil tuturor ajungînd un 
coșmar al federațiilor interna-

ționale și naționale — rezulta
tul a început să devină un chip 
cioplit la care se Închină tot 
mai mulți din lumea fotbalu
lui.

De aceea. Fernando Riera 
propunea la Monaco aplicarea 
unor sancțiuni drastice împotrir 
va echipelor și cluburilor care 
încalcă regulamentele de joc 
și etica sportivă. Dar ar putea 
ii o mai aspră sancțiune pen
tru cei în culpă decît neparti- 
cinarea publicului la jocuri, 
nendorența sa declarată la a- 
semenea abateri ?

Bineînțeles că nu intențio
năm să blamăm efortul con
știent al sportivului care-șl 
croiește drum lucid spre vic
torie — acest corolar al actu
lui sportiv modern, — după 
cum este departe de noi gin- 
dul fariseic de a incrimina ne 
cei care dau aripi entuziasmu
lui cu încurajările lor frene
tice. sufletiste. Dintotdeauna, 
noțiunea de suporter a presu
pus opțiunea deliberată, dar 
niciodată n-a subînțeles exclu
sivismul 
snirit și meschinăria. Or. vic
toria. ca apanaj al celui mal 
bun, poate aparține, la un mo
ment dat. altcuiva decît favori- 
ților noștri. Și atunci, indife
rent de miză, chiar dacă aspi
rațiile acestor sportivi, ale 
suporterilor lor. vizează o po
ziție superioară într-un cam
pionat mondial, o finală euro
peană sau un rezultat de pres

tigiu într-un meci de anver
gură, să dăm Cezarului ce-i al 
Cezarului : onoare învingători
lor și apreciere lucidă, obiecti
vă. învinșilor.

Paul SLAVESCU

orb. îngustimea de

care a 
reușită 
la joc. 
inimos,

avută 
Nicu-

Ieri, într-o discuție 
cu antrenorul Angelo 
lescu, am aflat că internațio
nalul Bujor Hălmăgeanu este 
incert pentru Mexic, el avînd 
un corp străin în articula
ția tibio-tarsiană, soluția me-

dicală preconizată în acest 
caz fiind, probabil, operația. 
Antrenorul naționalei noas
tre ne-a spus că în a- 
ceastă situație neprevăzută, 
va apela la clujeanul Pexa.
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LA MECIUL ROMÂNIA-POLONIA!

noul

CU HANDICAP

CUPON DE CONCURS

Numele și prenumele :

După cum ne informează 
conducerea Federației româ
ne de fotbal, la partida in

urmă- 
cuplal în 

dotată

echitabile 
participanta 

avea pronosticurile 
concureze cu șanse 
stabilirea cîștigăto-

la ora 15, va 
amical Metalul 
B) - ș.N. Ol- 
In partida ve- 

16,45. Steaua

MUNCITORESC"
„EL MUNDIAL 70“

AZI: „CUPA SPORTUL

INTRARE LIBERĂ PENTRU ELEVI

• După ’ cum se anunțase, 
meciul Rapid — Universitatea 
Craiova urma să fie condus 
de arbitrul ploieștean N. 
Cursaru. Constalindu-se. însă, 
în ultimul moment, că acesta 
nu era disponibil, s-a apelat 
la unul din arbitrii de linie, 
Em. Vlaiculescu.

Să-l fi găsit acest apel de 
ultimă oră, într-adevăr, nepre
gătit pe dr. Vlaiculescu 7 Pen
tru că arbitrajul său ri-a avut 
de astă dată, dlscernămintul 
necesar.

• Am menționat la nota a- 
cordată fundașului central giu- 
leștean Dan plusul obținut 
prin golul ce a consfinții vic
toria echipei sale. Tn general, 
însă, de-a lungul întregii par
tide. internaționalul Dan a ac
ționat cu rigiditate, apelind 
deseori la mijloace neregu
lamentare atunci cind (destul 
de des...) era depășit de ad
versari.

urmează 
la trei

In „clasament" îl 
Ozon, care a jucat 
echipe bucureștene : Dinamo 
București, Progresul și Rapid.

• Steaua a realizat la Iași 
una dintre cele mai bune par
tide ale sale din actualul se
zon. Din punct de vedere tac
tic — aglomerare și dublări în 
apărare, pase de temporizare 
la mijloc, contraatacuri tapide 
— între formația bucureșteană 
șl Politehnica a fost o dife
rență evidentă. De remarcat 
maturizarea tinerilor care îm
bracă azi tricourile acestei re
putate formații : șteiăi°scu, 
Tătaru. Ciugarin, Cristache.

• După cum se știe, Steaua 
conducea la pauză cu 2—0. La 
reapariția pe teren, formația 
oaspe a fost huiduită, fluiera
tă de către o parte dintre 
spectatori. De ce ? Greu de 
înțeles. Pentru că Steaua și-a 
apărat șansele în mod sportiv, 
făcînd o partidă excelentă ?

Șl ȘCOLARILOR
Mediaș 
(1-1) ;
C.F.R. 
Bîrlad 
(4-0) ;
rea Orșova 6—0 (4—0) ; C.F.R. 
Pașcani — Penicilina Iași 4—0 
(2—0) ; Petrolistul Boldești — 
Poiana Cimpina 0—1 (0—1) ;
Chimistul Baia Mare — Victo
ria Cărei 1—0 (0—0) ; Minerul 
Baia Mare — C.I.L. Sighetul 
Marmației 2—0 (1—0) ; Con
structorul Baia Mare — Crișul 
Oradea 1—2 (0—1) ; Topitorul 
Baia Mare — Olimpia Salu 
Mare 1—2 (0—1) ; Ind. ș.irmel 
C. Turzii — Tehnofrig Cluj 
4—1 (3—0) ; Bradul Vișeu —
Olimpia Oradea 0—2 (0—0).

— C.S.M. Sibiu 1—1 
Metalul Hunedoara — 
Arad 0—0 ; Rulmentul 
— Gloria Bîrlad 11—1 
Jiul Petroșani — Uni

Baiil Marian 
antrenor al lui F.C; Argeș

Luînd tn discuție, în ședința din 
15 aprilie 1970, cererile repetate 
ale antrenorului C. Teașcă, biroul 
clubului de fotbal Argeș Pitești 
l-a aprobat acestuia desfacerea 
contractului de muncă. Ieri, con
ducerea secției a hotărit ca tn 
locul Iul C. Teașcă să (ie numit 
ca antrenor principal al ecoipel 
Bazil Marian, care va fi ajutat 
de Leonte IanovschI.

ternațională dintre reprezen
tativele de juniori ale Româ
niei și Poloniei, meci decisiv 
pentru calificarea in turneul 
U.E.F.A., elevii bucureșteni se 
vor bucura de LIBERA IN
TRARE.

Este o inițiativă lăudabilă, 
o invitație pe care — sîntem 
convinși — cei mai tineri su
porteri ai fotbalului nostru 
nu o vor ignora...

e Dr. Frînculescu, medicul 
echipei craiovene, își exprima 
după meci convingerea că, fură 
accidentarea lui Ivan de către 
Dumitru, „Universitatea" n-ar 
fi primit golul. Este dificil de 
a aprecia o asemenea alterna
tivă, dar a fost evident han
dicapul echipei oasoete, nevoi
tă să-i înlocuiască pe mijlo
cașul Ivan și pe atacantul Bă
lan, în urma jocului periculos 
al unor adversari.

o Tntreblnd la sflrșitul me
ciului unde se află dușurile, 
arbitrul P. Solir a fost îndru
mat de către un organizator 
— pe nume C. Popovici — să 
se ducă In vestiarul Stelei. 
Fără comentarii.

POȘTA CONCURSULUI
• Surprinzător, dar iată, la 

mai bine de trei luni de la 
inițierea concursului, mulți 
dintre corespondenți ne în
treabă pe ce adresă să Orimi- 
tq cupoanele. De neînțeles di
lema în care aceștia se află, 
dat fiind faptul că de la în
ceput am anunțat că „El 
Mundial ’70“ este organizat de 
Ziarul Sportul. Or, adresa zia
rului poate fi găsită pe pri
ma pagină. Dar, fiindcă sîn
tem rugați s-o reamintim, 
iat-o : BUCUREȘTI, STR. VA- 
S1LE CONTA NR. 16.

• G. Mic, Băița, jud. Cluj. 
Era mai bine să vă sfătu.iți 
cu cineva înainte de a com
pleta cuponul respectiv. Nu 
ne-am fi așteptat să faceți o 
asemenea confuzie intre „El. 
Mundial ’70“, care se referă 
la turneul final al campiona
tului mondial dip Mexic, și... 
„Cupa Mexic" organizată de 
federație în perioada urmă
toare pentru echipele noastre 
de divizia A. Confuzia făcută 
și fantezia de care dați dova
dă au... văzut „campioană 
mondială" pe Rapid. Giuleș- 
tenii ar trebui să vă premieze 
sau să vă facă membru de 
onoare al clubului pentru vi-

itorul frumos pe care l-ați în
trevăzut echipei.

• Gh. Neacșu, Iași : Nu 
sînteți primul care ridicați o 
asemenea problemă. Cînd am 
organizat concursul ne-am 
gîndit. desigur, la marele nu
măr de cupoane pe care le 
vom primi. Fără îndoială, 
trierea va necesita eforturi 
deosebite și după cum bine 
remarcați doar cu forțele re
dacției va fi greu de reali
zat. Dar, după cum am mai 
anunțat la poșta noastră, am 
cerut sprijinul Administrației 
de stat I .oto-Pronosport și răs
punsul a fost favorabil. Deci, 
nu vă faceți griji. Cupoanele 
se află în deplină siguranță 
și nu vor avea soarta presu
pusă de dv. Se vor căuta so
luțiile cele mai 
pentru ca toți 
care vor 
exacte să 
egale la i 
rilor.

• Em. i 
Nu putem 
cupoanelor 
bui foarte 
răspunsul 
Neacșu din 
că și dv. sînteți... liniștit.

Amatorii de fotbal din Capi
tală au posibilitatea să 
rgască azi un nou 
competiția cu handicap 
cu „Cupa Sportul muncitoresc". 
Pe terenul echipei organizatoare 
(fost T.U.G.). de ' 
avea loc meciul 
București (divizia 
tenița (divizia C). 
detă, de la ora 
București va primi replica for
mației Sportul muncitoresc (fost 
T.U.G.).

• Accidentarea Iul Bădln a 
dus, indirect, la o alta defec
țiune în formația Fetrolului. 
Cu gîndul la cele petrecute cu 
coechipierul său. dar. poate, 
și la aceeași călătorie, spre 
Mexic, Dincuță, omul de șoc 
al petroliștilor, a jucat reținut, 
evltînd orice angajament fizic.

• știți cum i se spune, la 
Petroșani, Iul Ion Constantin ? 
Bobby Charlton 1 Din punct 
de vedere fizic, asemănarea — 
începînd cu pleșuvia prematu
ră — este destul de mare. Aș
teptăm o cît mai mare ase
mănare în joc. Aici, deocam
dată, îl recunoaștem mal puțin 
pe Bobby Charlton...

• La 30 de ani, Andrei apă
ră cu succes poarta echipei 
Dinamo București, după ce a 
făcut același lucru, rind pe 
rînd, și la celelalte trei echipe 
bucureștene : Rapid, Sieaua și 
Progresul. Dacă ar mai li exis
tat încă o divizionară A In 
București, probabil că Andrei 
n-ar fi ocolit-o nici. pe aceas
ta !

• Dur. nervos, pus pe cear
tă cu arbitrii șl urmărind nu
mai picioarele adversarilor, 
Lupulescu a rămas totuși in 
teren plnă în minutul 90. A- 
ceasta numai datorită indul
genței arbitrului.

• La sfîrșitul meciului Di
namo București — Crișul, an
trenorul Nicușor avea o mină 
de om încercat de emoții. (Ex
plicabil, dacă avem în vedere 
finalul dramatic al jocului) : 
„Așa sc inthnplă cind nu iod 
cum trebuie, angajîndu-te cu 
toată seriozitatea doar 15—20 
de minute dintr-ur. meci“ — ne 
spunea antrenorul dinamovlst".

Și avea perfectă dreptate.

• A fost 11 m Ia căderea lui 
Cociș (din prima repriză) n 
careu ? După părerea noastră, 
hetărît nu ! Cociș a fost acro- 
șat in fața careului — deci ar
bitrul putea, cei mult. să 
acorde de acolo o lovitură li
beră _, a continuat să înain
teze. plonjînd în cele din 
urmă, destul de „artistic , in 
interiorul careului.

• Nimeni nu mal credea că 
la 2—1 pentru F.C. Argeș ste
garii vor mal avea suficiente 
resurse de egalare. Dar bra-

Adresa

Chiosea, Constanța. 
confirma primirea 
fiindcă ne-ar tre- 
mult timp. Citind 
dat tovarășului 
lași credem acum

ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU1. CE
SFERTURILE DE FINALA (renminlim : din fiecare grupă 
se califică ' ‘

GRUPA
GRUPA
GRUPA
GRUPA
2. CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

primele DOUA CLASATE) 1

șovenli au avut această forță, 
restabilind echilibrul și dînd 
o notă dramatică acestui final 
de meci. Deci 2—2. Scor just. 
O repriză (prima), a decurs 
în superioritatea oaspeților, in 
timp ce partea a doua a szos 
in evidență dominarea argeșe
nilor.

• Terenul din Pitești este 
recunoscut drept unul dintre 
cele mal bune din țară. Cali
tatea gazonului, „coafura-1 ce 
i se face cu cel mai mare di
chis. ii recomandă cu prisosin
ță. Mina de bun gospodar se 
cunoaște. Gospodarul — un 
om care-și iubește meseria, 
care-și petrece timpul, de di
mineața pină seara, la teren 
— este inimosul șef al bazei 
sportive 1 Mal, Ion Badea.

• Velicu și Duțan au susți
nut sîmbătă două examene. 
Primul, dimineața, cînd s-au 
prezentat să-și dea „maturita
tea", iar al doilea, după amia
ză, în compania fotbaliștilor 
clujeni...

In ambele confruntări, cei 
doi fotbaliști băcăuani au ob
ținut note de... trecere 1

• După joc — pierdut la li
mită — cei doi antrenori ai 
echipei C.F.R. Cluj. dr. C. Ra
dulescu și Ovidiu Hulea, erau, 
totuși, zîmbitori. Aveau 
motive : aflaseră rezultatul 
la... Iași !
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„Bătrînul" Soos (36 de 
anT) se dovedește — în conti
nuare — omul de nădejde al 
apărării ceferiste clujene. „Joc 
mai departe, spune el. Vreau 
s'ă scan echipa de retrogra
dare. Dacă se-ntîmplă... 
doamne ferește ! — să c*dă 
joc mai departe, ca s-o aduc 
iarăși în... Divizia A. Dar nu 
cădem, veți vedea..."

• ..Bine c-a venit întrerupe
rea de campionat, declară an 
trenorul băcăuan V. Neagu- 
Echipa avea neveie de odihnă. 
Și-apoi. sperăm să-i recuoe- 
răm între Ump pe Kiss, Da
vid, Pană șl Ncumayer".

• O remarcă asupra echipei 
d£ tineret-rezerve a lui Dina
mo Bacău, antrenată de Const. 
Rădu'escu. Se ..mișcă'* foarte 
bine în teren și are un atac 
foarte productiv. Ea deține, de 
altfel, primul loc în clasament. 
furni7Înd și primei echipe e- 
lemente tinere, care au fost 
deja titularizate : Pană, Bălu- 
ță, Pruteanu.
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FOTBALISTICE
Viena, finala „Cupei cupelor", la 29 aprilie.

Milano, stadionul San Siro, finala „Cupei cam
pionilor europeni", la 6 mai.

Mexic, turneul final al Campionatului Mondial, 
între 31 mai — 21 iunie...
... și multe alte pasionante întîlniri. 
Toate, la dv. acasă, pe ecranul televizorului

VENUS
Receptor multicanal, ecran 
cm, prezentat într-o elegantă 
cu o linie modernă asimetrică.

cu diagonala de 47 
caseta furniruită,

— Mare stabilitate în funcționare, 
de calitate.

imagine și sunet

— Prețul este de 3.400 lei. Se poate cumpăra și cu 
plata în 8—12 rate lunare, cu un aconto între 
510—680 lei.
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In lume ODIHNA ACTIVA A MARELUI CONDUCĂTOR
Că educația fiz 

rol important 
marelui tenin,

ZONAL FEMININ DE SAH
La Vrnjacka Banja (Iugo

slavia) a început cel dc-al 
treilea turneu zonal de cali
ficare pentru campionatul 
mondial feminin de șah. la 
care participă și maestrele 
românce Elisabeta Poîîhro- 
niade și Gertrude Baumstark.

în prima rundă, Baumstark 
(cu piesele albe) a învins-o 
pe Dobson (Anglia).

Partida dintre Polihronia- 
de și Wasnetski (R.F.G.) s-a 
întrerupt.

Gimnaști români

la Budapesta
■Un grup de gimnaști ro

mâni va participa la turneul 
internațional găzduit de ca
pitala Ungariei, în zilele de 
24—26 aprilie. Au plecat a- 
seară spre Budapesta ; Alina 
Goreac, 
Buh și 
cum și 
Covaci 
viei.

Olga Ștefan, Ludovic 
Vasile Coșariu. pre- 
antrenorii Nicolae 

și Gheorghe Condo-

GHEORGHE SENCOVICI 
Șl GLEB PINTILIE 

EVOLUEAZĂ 
IN R.F. a GERMANIEI

Aseară au părăsit Capitala 
plecînd în R.F. a Germaniei. 

Senco- 
Cei doi 

concura, 
mai La

trăgătorii Gheorghe 
viei și Gleb Pintilie. 
sportivi români vor 
între 23 aprilie și 6 
o serie de competiții de skeet
care se vor organiza în R F. 
a Germaniei.

ECHIPA DE FLORETĂ fl MOSCOVEI-PE PRIMUL LOC
ROMÂNIA UNGARIA 9-5

MINSK 21 (prin telefon). 
Turneul, internațional de flo
retă femei desfășurat timp de 
4 zile în localitate a luat sfir- 
șit cu victoria reprezentativei 
orașului Moscova, in fapt o 
veritabilă selecționată a Uniu
nii Sovietice. în cel mai 
putat meci al turneului 
trăgătoarele moscovite .au 
de înfruntat. formația 
noastre de care au dispus — 
greu după asalturi de un 
rar dramatism — cu 9—7.

Initial meciul a fost la dis-

dis- 
fmal 
avut 
țării

creția floretistelor românce, 
care au- condus după primele 
două manșe cu 3—1 și 5—3. 
Dar, in primul asalt din man
șa a 3-a Ana Ene-Pascu a a- 
vut o serioasă întindere care, 
practic, a scos-o din competi
ție. Apoi, în -asaltul următor 
Maria Vicol avea să sufere și 
ea un accident grav : o rupere 
de unghie la piciorul de fan- 
dare. Un accident stupid și pe 
cit se pare unic in analele 
scrimei !

Numai în aceste condiții în

care doar două trăgătoare din 
echipa României — Marina Fi
lip și Olga Szabo — au fost 
valide floretistele moscovite au 
reușit să egaleze la 7 și apoi 
să forțeze victoria. (Realizatoa- 

Zabelina 4, Gorohova și 
Lubețskaia,

Pină la jucarea întreruptelor

GLIGORICI LIDER LA ROVINJ
BELGRAD 21 (Agerpres) — 

Pînă la disputarea partidelor 
întrerupte, liderul turneului 
internațional de șah de la 
Rovinj (Iugoslavia) este ma
rele maestru iugoslav Zveto- 
zar Gligorici cu 5'/2 p. II ur
mează în clasament Fischer 
(S.U.A.) — 5(2), Hort (Ce
hoslovacia) 4'/2 p, Petrosian 
(U.R.S.S.) — 4(1), Korcinoi
(U.R.S.S.) — 3‘/2(l), Minici (Iu
goslavia), Smîslov (U.R.S.S.) 
— 3’/a p, etc. Ghițescu (Ro
mânia) ocupă locul 11 CU 21/2 
și o partidă întreruptă. In 
runda, a 7-a, Ghițescu ă în
trerupt partida sa cu Bobby 
Fischer, marele maestru ame
rican avînd avantaj. Smîslov 
l-a învins pe Ivkov, iar Gli
gorici pe Marovici, Udovcici 
pe Nicevski, far Kovacevici a 
cîștigat.la Uhlmann. S-au în-

cheiat remiză partidele Ku- 
rajița — Minici și Hort — 
Parma.

re :
Ivanova cite 2, 
respectiv .Szabo 3, Filip 2, Pas- 
cu și Vicol cite ]).

în cadrul aceluiași turneu 
final echipa României a între
cut formația Ungariei cu 9—5. 
Meciul s-a aflat tot timpul la 
discreția floretfstelor noastre 
care au condus cu 3—1, 6—2, 
8—4. Foarte bine a evoluat in 
acest meci Olga Szabo. Ea a 
realizat 3 victorii. Au secon
dat-o Marina Filip, Ana Pascu 
și Maria Vicol, toate cu cite 
două victorii. Pentru echipa 
Ungariei au punctat Karo-lfy 
2, Saray, Kalonfy și Somogy.

Lotul floretistelor noastre se 
înapoiază in Capitală miercuri 
seara, cu avionul.

VA JUCA GEMMEL iN FINALA C.C.E. ?
Cunoscutul fotbalist scoțian 

Tommy Gemmel, fundaș al 
echipei Celtic Glasgow, ' a 
fost rănit într-un accident 
de circulație la Glasgow și 
se pare că nu va putea juca 
în finala „Cupei campionilor 
europeni" pe care formația 
sa o va susține cu echipa 
Feijenoord din Rotterdam, la 
6 mai, Ia Milano.

Scorul etapei a 27-a a cam
pionatului olandez a fost rea
lizat de liderul clasamentu
lui, Ajax Amsterdam, care 
a surclasat cu 7—1 pe Dos 
Utrecht. Feijenoord a jucat 
cu Nijmegen cu care a ter
minat 0—0. In clasament con
tinuă să conducă Ajax Amș-

terdam cu 50 de p, urmată 
de Feijenoord — 45 p.

ă educația fizică și sportul au jucat un 
’ ’ 1 1 In viața și activitatea

______ ___ 1, ne-o arată el însuși în 
scrisorile către rude și prieteni, ne-o scot in 
relief amintirile depănate de cei care au avut 
prilejul fericit de a-l cunoaște, ca și studiile 
făcute de specialiști și istoriografi.

Plimbările și excursiile au fost folosite de 
Lenin ca o odihnă activă, ca un întăritor 
pentru sistemul, său nervos supus în repetate 
rînduri la eforturi supraomenești. El își amin
tește cu I 
bări cu 1 
era la Samara : „Mergeam cu 
pe Volga pină la capătul 
cotului de la Samara, iar 
apoi treceam pe un rîu 
care curge spre nord ți 
apoi se varsă în Volga. 
Călătoria dura cîteva zile".

Cu bicicleta, Lenin a fă
cut nurnerpase excursii, mai _ 
ales în [ 
de emigrație, _______ _
și pe prietenii săi să-i 
urmeze exemplul. Despre o- astfel, de excursie 
își amintește Semașko : „Intr-o zi a veni* la 
mine, la Paris, să ne plimbăm cu bicicleta 
împreună. Ne-am dus la «Terasă-, care era 
la o distanță de circa 15—20 km și de unde 
se vedea toată panorama Parisului".

Munții Tatra i-au oferit lui Lenin prilejul 
de a-și satisface pasiunea turistică. îi plăcea 
chiar să se cațere pe culmi abrupte, din 
virful cărora putea să admire priveliști mi
nunate. El a străbătut de nenumărate ori și 
cărările munților Alpii Elveției, cu itinerarii 
bine studiate, dar plăcerea de a învinge 
dificultățile urcușului i-au oferit-o in special 
munții Tatra cu sălbăticia lor. Bogoțki po
vestește cu lux de amănunte o ascensiune 
făcută în tovărășia lui Lehtn pe mjntele 
Babia Gora, de unde se deschidea o largă 
perspectivă a întregului lanț muntos. Lenin 
fiind în vremea aceea la Cracovia, s-a de
plasat cu trenul pînă la Makow (40 km de 
Cracovia) și apoi, pe jos la Zowaja, pornind 
astfel spre vîrf. Au reușit să ajungă la țintă 
la ora 4 dimineața. „Era ceață... — scrie

plăcere de una din frumoasele plim
barea pe Volga, din perioada cînd

barca în jos

Centenarul
nașterii

i - ■ ■ •

perioada anilor B«aS MZ W
•atie, sfâtuindu-i • ••* V •

autorul. Spre vîrf ne orientam după semnele 
reșii de pe pietrei» care ne indicau drumul. 
Am ajuns sus, dar ceața nu se risipise. După 
o jumătate de oră a început să se zărească 
în depărtare, luminai de razele strălucitoare 
ale soarelui, lanțul itesfîrțit al Tatrei, care-ji 
face impresia că plutește în aer... Vladimir. 
Iliei era radios. — Vezi că eforturile noastre 
n-au fost zadarnice !, a spus".

Lenin, iubitor al naturii și mare amator 
de excursii adevărate, alpinist foarte rezis
tent, la scurt timp după întoarcerea sa din 
Elveția, pornind din Zakopane, însoțit de 
Bogofki, a escaladat masivul Rysy. Era con

vins că în asemenea ex
cursii, ca și în viață, greu
tățile ou trebuie ocolite, ci 
învinse. Tn scrisoarea din 
26 mai 1904, expediată din 
Geneva în Rusia, îl sfă
tuiește pe Krjijanovski să 
facă tot posibilul și să vină 
să se întîlnească în munți, 
pentru o scurtă vacanță, 
așa cum 11 invita și pe 
1913 să vină la Poroniți,,

Lenin
Maxim Gorki în 
lîngă Zakopane.

în anii de după , . .
să facă plimbări și excursii pe colinele lui 
Vorobiov (azi colinele Lenin) și în împrejuri
mile Moscovei, plimbări îmbinate cu vînă- 
toarea si gorodki. In special vînătoarea îi 
făcea plăcere lui Lenin dacă coincidea și cu 
o plimbare frumoasă în locuri mereu noi. 
Kononov, in cartea sa, „Povestiri despre 
Lenin", descrie un episod de la o vînătoare 
de vulpi, făcută cu stegulețe, în apropiere 
de Moscova, la care Lenin a fost însoțit de ; 
Jukov și Krilenko. După revoluție, Lenin, 
însoțit de șoferul său Ghil, de multe ori în 
clipele de răgaz, părăsea Moscova plecînd 
la vînătoare spre Kașino, Zovidova sau Bo- 
godina și alte locuri pitorești.

Preocupările pentru activitatea sportivă, 
dătătoare de sănătate și forte noi, adăugind 
cîteva trăsături prețioase chipului marelui 
conducător al Revoluției, conturează și mai 
bine imaginea de neuitat a lui Lenin.

Gheorghe POPA

revoluție, feri Lenin îi plăcea

LOTUL MAROCULUI PENTRU C.M>■

de specialitate 
comunicat lista 
jucători pentru 
al campionatu- 

înain- 
lot fac 
Kassou 
Hazzaz

Federația 
din Maroc a 
celor 40 de 
turneul final
lui mondial de fotbal 
tată la F.I.F.A. Din 
parte printre alții : 
Altai, Mohammed
(portari) ; Berikrif Boujmaa, 
Lahcen Baaltam, Mohammed

Abdallah, Ahmed Bouchaib 
(fundași) ; Mohammed Maa- 
roufi, Mohammed Fil-ali, Dji- 
lali Maaziz, Mohammed Oua- 
lad (mijlocași) ; Ghandi Said, 
Mohammed Benene,, Ahmed 
Faras, Mohammed . Abdelka- 
der, Kacem Belfoul, Abdallah 
Driss, Mustapha Hamid . și 
Mohammed Zahid (atăcanți).

NOUTĂȚI DIN TABĂRA
FOTBALIȘTILOR BRAZILIENI
După Gerson și Ado, alți 

doi probabili titulari ai echi
pei de . fotbal a Braziliei, Ri- 
velino .și Rogerio, s-au acci
dentat ușor la antrenament. 
Unii specialiști se întreabă 
dacă Zagalo nu supune unui 
antrenament prea, intensiv pe

CUPA DAVIS pe ce terenuri ?
în majoritatea țărilor se joacă pe zgură

Eamon SANCHEZ MARTINEZ «— Spania
„Cupei Davis". A fost trimisul 
madrilen la
(4—1), disputata
în 1968.

finala 
pe

special al ziarului
S.U.A. — Spanialnter-zone

Clark—Courts din Cleveland,

Challenge-round-ul și-a trăit de mult traiul
Iurl DARAHVELIDZE —

Apreciat gazetar sportiv sovietic. Activează de 
mai mulți ani în secția internațională a ziarului 
rSovietskl Sport"-din Moscova, afirmîndu-se și’ ca 
specialist în problemele tenisului. A fost unul

1 Toate federațiile națio
nale ar trebui să-și u- 

nească forțele pentru o re
formă a regulilor actuale ale 
„Cupei Davis", cerînd omo
logarea unei suprafețe de joc 
unice. In majoritatea țărilor 
din lume, tenisul se joacă pe 
zgură tare. Chiar britanicii, 
australienii și americanii — la 
care jocul pe gazon este tra
dițional — folosesc din ce 
în ce mai mult zgura („en- 
tout-cas“j. Să declarăm deci 
aceste terenuri ca universal 
valabile 1

Spaniei, 
etapele

Este șeful rubricii de tenis a cotidianului spor- 
liv A S — Madrid. Foarte activ, posesor al unul 
stil colorat și incisiv, Sanchez a urmărit Înde
aproape evoluția din ultimii ani a ■ ■ ■ -
in frunte cu Manuel Santana, tn

echipei 
toate

să 
toate cele 
organizarea în cele mai per
fecte condițiuni a unui, Chal
lenge-round, la Madrid sau 
Barcelona.

vă asigur că am asigura 
necesare pentru

„Manolo" Santana, tenis- 
man format pe terenuri cu 
zgură, fotografiat în timpul 
unui antrenament pe gazon, 
în parcul sportiv al lui Real 
Madrid.

componenții lotului brazilian, 
dar profesorul Chirol, asis
tentul lui Zagalo în probleme A 
de pregătire fizică, afirmă caMk 
aceste accidentări sînt întîm- 
plătoare. Mai preocupau’ă
este însă situația lui Tostao, 
despre care se crede că încă 
nu este complet restabilit după 
operația la ochi ce i s-a făcut 
anul trecut la clinica d..i 
Houston.

Echipa Braziliei va mal 
susține un joc la 26 aprilie, 
Ia Sao Paulo, cu fopnația 
Bulgariei, iar la 29 aprilie la 
Rio de Janeiro cu Austria. 
Brazilienii vor ajunge la 2 
mai la Ciudad de Mexico, de 
unde se vor îndrepta spre 
Guadalajara. La 6 mai, echipa 
antrenată de Mario Zagalo 
va întîlni o reprezentativă a 
provinciei Jalisco. Imediat 
după acest joc, brazilienii vor 
pleca la Guanajuato, unde 
vor rămîne cîteva zile, ur- 
mînd ca la 17 mai să susțină 
o partidă de antrenament ia 
Irapuato. La 24 mai, echipa 
„cariocas" se va afla în orașul 
Leon, unde va avea ca spa
ring partener o selecționată 
locală. Fotbaliștii brazilieni 
se vor întoarce la 28 mai la 
Guadalajara.

U.R.S.S.
dintre susținătorii declarați ai stilului modern de 
tenis, . prohiovat de ' ------ " ------ ■ ’
Aleksandr Metreveli șl alți 
generația tînără.

prin jocul paragrafelor de re
gulament sau pur și simplu 
al hazardului se văd favori
zați in a-și fructifica decisiv 
propria carte de atu. Aceasta 
este de neconceput. Să alegem 
cea mai bună suprafață de 
joc — aceea care permite un 
tenis modern, rapid, dar care 
să nu-i știrbească din virtu
țile de gîndire și spectaculozi
tate — și pe aceasta s-o omo
logăm ca pe singura valabilă. 
Va fi desigur zgura roșie, sin
gura care permite desfășura
rea unui joc complet.

2 Și aci, situația existentă
— cu Challenge-round- 

ul jucat -invariabil pe tere
nul campioanei și-a trăit
NOSTRU : La primul punct al răspunsului, se străvede limpede ima

ginea Clevelandului 1969 : jucători care „s-au născut pe ciment" iși pregătesc cu minuțio
zitate finala pe terenurile favorite, iar adversarii lor schimbă zgura cu gazonul, ca la urmă 
să facă prima cunoștință cu suprafața de Joc unde-și încearcă sansa decisivă. Cum este 

posibil ?
Darahvelidze are apoi o prețioasă sugestie practică în a demola regula draconică a 

Challenge-round-ului prin instituirea unei - - ■ ....................
serie întreagă de alte sporturi.

IEste anormal ca o com
petiție de anvergura 
„Cupei Davis" să nu aibă, 

pînă in zilele noastre, lămuri
tă această spinoasă problemă 
a suprafeței de joc. Diversita
tea terenurilor face ca azi,

5 specialiști ai tenisului răspund azi întrebărilor noastre :
1. Este posibilă omologarea unei singure suprafețe de 

joc în „Cupa Davis"?
2. Optați pentru organizarea Challenge-round-ului pe un 

teren neutru ?

Văd posibilă și o altă li
mitare a efectelor inechita
bile ale actualului Challenge
round, prin organizarea unui 
turneu final de 4 — bineîn
țeles, tot in țară neutră — 
la care să ia parte cele trei 
cîștigătoare ale zonelor, plus 
echipa deținătoare a trofeu
lui. Ar fi mult mai drept.

rea acestei idei. Actuala for
mă a Challenge-round-ului nu 
este justă, ea dă prea mult 
avantaj țării deținătoare. Fi
nala ar putea fi foarte bine 
jucată pe terenuri neutre, de 
pildă la Roland Garros, din 
Paris. Din partea noastră, pot

NOSTRU : Sanchez pune degetul pe rană. Omologarea unei suprafețe
11 rs ga v* n sv os o4 „4,4 A o î,,l nn _ s _ _ t-  ■ . , -

în lumea tenisului, să existe 
„specialiști" ai zgurei, gazo
nului, sau cimentului, care

COMENTARIUL

bavis-cup-manul unional 
jucători sovietici din

de mult 
variante : 
teren neutru, sau jocuri tur- 
retur. Dacă se adoptă prima 
soluție, atunci candidaturile 
țărilor care vor să găzduiască 
finala să fie făcute din vreme 
(ca la J.O.), pentru ca even
tualii finaliști să-și poată al
cătui din timp un program de 
pregătire și aclimatizare? In 
fine, indiferent care dintre va
riante își va vedea împlinirea, 
socot că, cel puțin pentru în
ceput, va trebui să-i obligăm 
pe deținătorii turneului să pă
șească mai devreme alături 
de celelalte competitoare, cel 
puțin din turneul inter-zone.

traiul... Am două 
o singură finală pe

In turneul de tenis
de la Roma

campionatele In-

finale tur-retur, așa cum este tradițional intr-o

Americanii nu se opun unificării!

ROMA, 21 — tn 
ternaționale de tenis ale ...
Ilie Năstase 1-a întrecut pe fra'- 
cezul G. Goven cu 6—0, 6—2, 7—9. 
Profesionistul iugoslav N. Pillei 
s-a calificat greu în fața tînărulUi 
australian Phil Dent : 3—6, 6—2,
6—2, 6—3. Alți doi profesioniști au 
obținut victorii : , El Shaffei 
(R.A.U.) _ Korotkov (U.R.S.S.) 
6—2, 6—3, 6—1: Stilwell (Anglia) — 
Castiglione (Italia) 6—2, 3—6, 6—2, 
6—3.

COMENTARIUL NOSTRU : Sanchez pune degetul pe rană. Omologarea unei suprafețe 
<le joc unice se impune. Dar nu numai atît. Avantajul exagerat al echipei deținătoare mai 
trebuie micșorai și prin obligația de a participa .la cel puțin o fază premergătoare finalei, 
cea interzonală. Este o idee mal veche, dar care nu și-a pierdut vitalitatea de-a lungul 
anilor...

Să ne dezvoltăm capacitatea de adaptare...
Rene LACOSTE Franța

Unul din cei 4 faimoși „mușchetari" al teni
sului francez, coautor al unei performanțe rămasă 
unică ; ctștlgarea Saiatierel !ntr-o finală pe ga
zon de către o echipă care juoa numai pe zgurii 
Evenimentul, istoric, s-a petrecut la 27 mal 1927, 
cind echipa Franței, alcătuită din

Să încep prin a-mi exprima 
regretul că n-am apucat sS 
joc niciodată în România, un
de am insă numeroși prieteni, 
de la vechiul meu partener 
Nicolae Mișu la actualii cam
pioni Țiriac și Năstase.

Firește, ar fi preferabil ca 
toate meciurile „Cupei Davis" 
ca și ale celor mai mari cam
pionate să se joace totdeauna 
pe o singură suprafață de joc. 
Dar, ținînd cont de felul cum 
este organizată actualmente 
„Cupa Davis", cu marea 
răspîndire geografică, n- 
crede că se poate răspunde 
afirmativ nici la prima, nici 
la a doua întrebare. Regula 
în vigoare este, desigur, tot
deauna avantajoasă pentru 
gazde și mai ales pentru deți
nătorii trofeului.

Pentru moment, singura so
luție de a egala șansele este 
o foarte atentă pregătire a 
celor care fac tentativa de a 
cuceri Salatiera. Ei trebuie 
să-și dezvolte capacitatea de 
adaptare pe orice fel de te
renuri și recentele succese ale 
lui llie Năstase (n.n. în Cir-

Jean Borotra,

Jacques Brugnon, Heprl Cochet și Renă Lacoste 
a răpit americanilor „Cupa Davls", chiar pe tere
nul acestora, la Philadelphia, tn fief-ul lui „Big 
Bill" Tilden. „Cei « mușchetari" au fost primiți 
tn triumf la debarcarea lor pe pămînt francez, 
după traversarea Oceanului. El au păstrat Sala
tiera da argint timp de < ani. Lacoste are acum 
65 de ani. Este președinte de onoare al federației 
de tenia a Franței,

Donald DELL
Căpitanul (nejucător) al reprezentativei de 

tenis a Statelor Unite, fost echipier de „Cupa 
Davls". A purtat nr. 5 în clasamentul federației De profesiune,

tățile sale. Personal, aș su
gera o suprafață de joc mai 
puțin rapidă, fie ea zgură sau 
un ciment special.

Sînt net împotriva or- 
" ganizării Challenge- 

round-ului tntr-o țară neutră. 
Consider că una din calită
țile de conținut ale compe- 
tițiet noastre constă tocmai 
in aceste vizite pe eare una 
din țările participante le face 
alteia. Disputarea pe teren 
neutru a Callenge-round-ului 
ar contraveni acestui prețios 
aspeet al întrecerii pentru 
trofeul suprem al tenisului.

COMENTARIUL NOSTRU i Admirabilă, „pl.doaria" iu! 
recunoaștem — de prim ordin»

1 După părerea mea, ar 
fi o mare reușită pen

tru „Cupa Davis" dacă în
treaga competiție s-ar desfă
șura pe o singură suprafață 
de joc, universal acceptată. 
Sincer, nu cred că are im
portanță care dintre acestea 
ar fi aleasă (gazon, zgură, ei- 
ment), dar sînt convins că 
este necesar ea un singur fel 
de teren să fie adoptat de 
toate națiunile participante. 
O dată suprafața aleasă, com
petitorii tși vor putea adapta 
repede stilul la partieularl-

S.U.A de tenis a S.U.A. Ia finele sezonului 1961. Este 
primul căpitan de echipă al americanilor, în ul
timii 31 de ani, care a reușit să ciștlge trofeul 
(la Adelaida, în decembrie 1963) șl să-1 păstreze 
în sezonul următor (Cleveland, septembrie 1969). 
De profesiune, avocat.

2'i

Iată alte rezultate înregistrate în 
primul tur al probei de simplu 
masculin : Pasarell (Porto Rieo) 
— Pala (Cehoslovacia) 8—6, 8—10, 
6—3, 2—6, 6—1; Panatta (Italia) — 
Davidson (Australia) 6—3, 7—5,
1—9, 3—6, 6—0; Cox (Anglia) — 
Jauffret (Franța) 6—t, 8—6, 2—6,
6—3; Metreveli (U.R.&.S.) —
Barthas (Franța) 10—8, 6—3, «—2.

în turneul feminin, jucătoarea 
sovietică Tiu Kivi a Invins-o cu 
6—1, 6—1 pe italianca Paola Mo- 
naml, suedeza Christine Sandberg 
a întrecut-o cu 6—4, 6—0 pe fran
țuzoaica Evelyne Terras, iar Ma
ria Neumanova (Cehoslovacia) a 
dispus cu 6—3, 6—4 de Mabel
Vrankovlci (Argentina).

-
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DONALD DELL
DeU șl argumentele sale slut — e*

Marii campioni rămin aceiași pe orice teren
Luigi ORSINI - Italia

Inginerul Luigi Orsini din Roma este una dintre 
personalitățile marcante ale tenisului

Acești faimoși jucători francezi de la stînga î Henri 
Cochet, Jacques Brugnon, Rene Lacoste și Jean Borotra — 
sînt singurii europeni care au 
terenului din Challenge-round.

reușit să înfrîngă handicapul 
Erau 4 1

cuitul „indoor" din S.U.A.) 
dovedesc că jucătorii buni sînt 
capabili de aceasta.

Dacă este să facem o refor
mă a „Cupei Davis", atunci 
ea ar trebui să aibă în vedere

și acceptarea formulei „open", 
care ar revaloriza competiția. 
Din păcate, federațiile națio
nale au acționat prea tirziu 
in această direcție, răminînd 
sensibil în urmă.

COMENTARIUL NOSTRU : Cu vasta sa experiență in materie, vechiul „mușchetar" 
privește mai ales partea practică a problemei. Intr-adevăr, condițiile de Joc diferă de Ia 
(ară la țară, de la continent la continent și toți au dreptul de a participa la această com
petiție. Dar — ne permitem să acționăm in replică — jocurile „Cupei Davis" solicită doar 
pe Jucătorii de elită și aceștia ar putea să se pregătească pe un singur fel de terenuri, 
omologat in întreaga iunie. De ce nu 7

Citiți continuarea anchetei noastre în SPORTUL
Semnează : R. L. STADLER — Elveția, Jean BOROTRA — Franța, Zd4nek VALENȚA

Țipatul t 1. F. „Informația*, atr. Brezolanti at. 23—ti, București

TELEX • TELEX
Intr-un meci din cadrul pre
liminariilor „Cupei Națiuni
lor" F.I.R.A. (grup* B), la 
Casablanca, între selecționa
tele de rugby ale Marocului 
țl Olandei, gazdele au obți
nut victoria cu «corul de 23— 
8 (11—3). învingători fi în 
meciul cu Portugalia (scor 
9—8), rugbyștii marocani s-au 
calificat pentru turul urmă
tor■
La Bombay, meciul de tenis 
India-Ceylon din cadrul „Cu
pei Davis" s-a încheiat cu 
scorul de 5—0 în favoarea 
gazdelor.■
La Ravenna (Italia) s-a desfă
șurat un concurs internațional 
de motociclism, in care cam
pionul italian Giacomo Agos
tini, pe „M. V. Agusta", 
a obținut două victorii: 

*la 350 cmc (medie orară — 
111,102 km) și la 500 cmc 
(medie orară — 111.253 km).
La clasa 250 cmc, victoria a 
revenit englezului Phil Read 
(pe „Yamaha"), cu o medie 
orară de 106,884 km.■
Proba de simplu bărbați în 
turneul de tenis de la Char
lotte (Carolina de Nord) a fost 
ciștigată de jucătorul ameri
can Cliff Richey, învingător 
cu 6—4, 6—4 în fața austra
lianului Bob Carmichael. In fi
nala de simplu femei. Nancy 
Richey a întrecut-o cu 6—0, 
6—0 pe tenismana cehoslova
că Alena Palmeova.■
O echipă de 4 cicliști sovietici, 
în frunte cu Vladislav Neliu- 
bin, va participa anul acesta 
la Turul ciclist al Columbiei. 
Antrenorul echipei este Oleg 
Borisov.

ale celui mondial. El este președintele federa
ției ' de specialitate din 
al comitetului 
Davis“.

Italia și membru activ 
națiunilor participante la „Cupa

italian, ca și

săi ar fi împotriva declarării 
unei singure suprafețe de joc 
ca fiind cea mai bună.

Chiar recent, problema a 
fost supusă comitetului „Cu
pei Davis" și majoritatea a 
fost împotriva excluderii ga
zonului din jocurile compe
tiției.

Marii campioni rămin a- 
ceiași pe orice teren și cu 
specializarea din zilele noas
tre, acest 
imuabil.

2 Nu consider 
bilă organize

INu cred posibilă inclu
derea în regulamentul 
„Cupei Davis" a unei singure 

suprafețe de loc adoptată. 
Una din caracteristicile fun
damentale ale tenisului este 
aceea eă el se joacă în aer 
liber, sau 
artificială, 
gazon, pe 
compoziții 
tificială.

Făcind un bilanț al carac
teristicilor pozitive și dl celor 
negative în această univer
salitate a tenisului, credem 
că majoritatea practicanților

COMENTARIUL
care a suportat din plin rigorile legilor din Challenge-round. Pe gazon a fost învinsă Italia 
cu 5—0 in 1961, ia Melbourne. Și nu se poate spune că Nicola Pietrangeli și Orlando Sirola 
nu erau mari campioni ai rachetei...

Orsini se teme de un presupus eșec financiar al Challenge-round-ului organizat pe 
teren neutru. Nu sintem de acord. La Wimbledon nu Joacă englezi in finale, nici francezi 
la Roland Garros, dar tribunele sint pline. De ce ar fi mai puțin interesantă o finală a 
„Cupei Davis" 7

A-i pune pe deținătorii trofeului să Joace din primul tur pare echitabil, ia prima 
vedere. Dar pare aceasta nu este tocmai tn dezavantajul celorlalți competitori 1 Echipele mai 

care-i tntilnesc pe campioni în primele tururi, s-ar vedea private de posibilitatea unei 
calificări mai departe. Problema trebuie privită șl din acest punct de vedere.

de joi
Cehoslovacia, Lance TINGAY — Anglia.

in sală, la lumină 
pe zgură tare, pe 
ciment, sau alte 

noi de natură ar-

adevăr devine

încasări ar fi extrem de re
duse. In primul rind, ar fi 
greu de. găsit organizatori, 
iar apoi publicul — în ab
sența campionilor autohtoni 
— n-ar arăta interes pentru 
asemenea jocuri.

Mult mai rațională mi se 
pare ideea de a modifica re
gulamentul nostru în sensul 
includerii echipei deținătoare 
a „Cupei Davis" in jocurile 
eliminatorii, ca toate celelalte. 
Aceasta ar asigura și o alter
nanță a terenurilor, între e- 
chipe care se întilnesc în ani 
succesivi.

2 Nu consider convena
bilă organizarea Chal- 

lenge-roimd-uiui pe ■ un teren 
neutru, căci posibilitățile de

NOSTRU : Surprinzătoare această poziție a reprezentantului unei tari
■ 13— ..I».——ti— 1 — —tl — — ^11.. —11— — ________


