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S-a încheiat campionatul de volei

ÎN UMBRA 1
CELOR PATRU

1 Disputa primului eșalon al 
Voleiului a luat sfîrșit du
minică, rămînînd doar ca 
cele mai bune patru echipe 
să se decidă asupra titluri
lor de campioană pe 1970 în 
cadrul turneelor finale. Cam
pionatul masculin — încheiat 
cu o etapă intempestivă, 
demnă de atenția iubitorilor 
voleiului, prin ineditul său 
(patru echipe din zona retro
gradării sperau la. salvare 
înaintea ultimului meci și 
oricare din ele putea să re
trogradeze) — a fost mult 
mai zbuciumat în acest an 
în ambele extremități. în 
subsol, etapa a 22-a și sor
ții au hotărît ca Universita
tea Craiova și Progresul 
București să părăsească pri
ma divizie; prima, deși are 
o ultimă victorie, categorică 
și nu lipsită de „înțelesuri", 
asupra Politehnicii Timișoa
ra, a fost defavorizată de ba
lanța ingrată a setaverajului 
în comparație cu Minerul 
Baia Mare ; cealaltă, după o 
serie de ratări ale victoriei 

k în propriul fief. Dintre cele 
6 care s-au salvat, Petrolul și-a

* asigurat locul în divizie și 
. pentru anul viitor în luptă 
directă cu Progresul, în timp 
ce băimărenii datorează sal
varea 
cărora 
mească 
puncte

care i-au gratulat brăileriii 
cu ocazia vizitei lor în port. 
Rețineți, este vorba de un 
meci pe care Unirea Tricolor

Azi, in Capitală și la 
Timișoara, echipele fina
liste inaugurează disputa 
pentru tricourile de cam
pioni. La turneele finale 
participă formații de va
loare recunoscută : la fe
minin — Penicilina Iași, 
Dinamo, Rapid, Universi
tatea Timișoara ; la mas
culin — Dinamo, Steaua, 
Rapid. Politehnica Galați.

PROGRAMUL ----------
ZILE: turneul 
(București, sala 
de la ora 18) : 
tatea Timișoara — Penici
lina Iași, Dinamo — Ra
pid ; turneul masculin 
(Timișoara, Sala sporturi
lor, de la ora 17) : Steaua 
— Dinamo, Politehnica 
Galați — Rapid.

PRIMEI
feminin 

Floreasca, 
l’niversi-

(învingătoarea Rapidului și 
Politehnicii Galați) l-a pier
dut acasă cu... Minerul! Să

colegilor din 
trebuie să le 

pentru cele 
— nesperate

Brăila, 
mulțu- 

două
— cu

Aurelian BREBEANU 
Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. a 3 a)

O fentă reușită și V. Preotu (Dinamo) înscrie cel de al treilea QOl al echipei sale, cu toată opoziția tardivă a lui Oțelea și Coasă 1 
Foto : VASILE BAGEAC

A DOUA ZI A „NAȚIONALELOR" DE LUPTE LIBERE ALE SENIORILOR

în derbyul campionatului masculin de handbal 
STEAUA A ÎNVINS DINAMO CU 11-10 (4-5)

TUȘUL
CEL MAI
DUREROS
Pentru un neofit Intr-ale, lupte

lor, multe semne de Întrebare se 
ridică în fața prozaicelor saltele : 
constituie „liberele" Ui alter ego 
al „clasicelor", sau, mai exact, e, 
vorba proverbului : „Aceeași Mă
rie cu altă pălărie" 7 Nu cumva 
trinta noastră străbună, sau au- 
glo-saxonul „catch as catch can 
au vreo legătură cu „liberele", 
cele intrate mai tîrziu în arena 
luptelor, printre coloanele clasice.

Dar neofitului nu-i trebuie mult, 
asistind la o reuniune de lupte 
libere, ca să-și dea seama, fără 
prea multe noțiuni tehnico-tactice. 
că între catch-ul brutal, adeseori 
dezumanizat și asportiv, și proce
deele „liberelor**, se află o distan- 

- /tă echivalentă cu cea dintre sa- 
f lutul gladiatorilor ce se duceau la 
1 moarte : „Ave Caesar, morituri te 

salutant !“ și cel al judoka, de 
auto;mbărbătare, de invocare a 
victoriei. Poate doar gestul luptă
torului de a-și lipi fruntea de 
marginea saltelei, cerind astfel 
clemență — transpusă prin întoar
cerea șansei la cercul magic din 
mijloc — să ducă gîndul înapoi, 
la gladiatorii ce-și plîngeau soar
ta...

Este adevărat că și bărbatul lup
tător, învins în dispută dreaptă, 
cade, uneori, la sfîrșit, pradă slă
biciunii omenești. Cine l-a văzut 
pe bucureșteanul Drăgulin, cu ca
pul ascuns în miini, incapabil să 
părăsească locul luptei după ce, 
învins de brăileanul Ciuciu, fuse
se eliminat din concurs, poate în
țelege, totuși, că tușul cel mai 
dureros este cel al scoaterii din 
concurs. Numai astfel se poate 
explica îndîrjirea cu care campio
nul en titre, gălățeanul Poalelungi, 
a luptat să-și învingă cît mai re
pede adversarul prin tuș. In fața 
lui nu se afla un adversar oare
care, ci, în primul rînd, punctele 
„negre** acumulate anterior, per
spectiva sumbră de a ieși din 
cursa pentru titlu. Și adversarul 
a fost cu umerii pe saltea în pri
mul minut.

Pierderea șansei, spulberarea 
speranței, sînt greu de suportat 
chiar și de către acești sportivi 
căliți, bărbați luptători care au, 
poate ca nimeni, gustul victoriei. 
Pentru că una este să te întorci 
sub scut și alta pe scut... Aici ar 
putea interveni, tămăduitor, gale
ria — alcătuită în aceste zile, la 
Floreasca, de colegii de club — 
și care-și revendică rolul de an- 
trenor-sfătuitor, juriu ad-hoc și 
comentator.

difi- 
vic-

Campionul categoriei 57 kg, Nicola Giurgiu, adus într-o poziție 
cilă de către D. Ticu. In repriza a III-a însă N. Giurgiu a obținut 
toria prin tuș.

Fără surprize
Azi vor fi

Participanții la cea de a

Paul SLAVESCU

in pagina

a 2-a

desemnați campionii
Participanții la cea. de a XVII-a ediție a naționalelor de lupte libere 

și-au disputat ieri penultimul act al acestei viu disputate competiții. 
Azi înainte de masă .în sala Floreasca, de la ora 9 — cei mai buni 
dintre „llberiști" se vor angaja in confruntările finale pentru desem
narea celor 10 campioni pe 1970. După cum au decurs meciurile preli
minare, majoritatea de un bun nivel tehnic, sintem convinși că și de 
data aceasta vom asista la un frumos spectacol de atletică grea.

In reuniunea de miercuri 
dimineața, cînd s-au disputat 
aproape o sută de meciuri, 
nu au mai avut drept de 
participare mulți concurenți. 
cei care în primele două tu
ruri primiseră, după două 
înfrângeri sau după un tuș 
și un „egal", 6 puncte de pe
nalizare. Deci, la întreceri au 
luat parte sportivi cu o mai 
bună pregătire tehnică. Acest 
lucru s-a văzut și după felul 
cum 
liști 
mai 
ral, 
echilibrate, de un bun nivel 
tehnic. încă de ieri de la

au abordat mulți fina- 
confruntările. Au fost 

puține tușuri, în gene- 
partidele au fost mai

prînz, era ușor de prevăzut 
evoluția luptei pentru titluri 
la categoriile mari, mai pre
cis, la 100 și -|-100 kg. Pro
tagoniști sînt: A. Maindt, 
respectiv Șt. Stîngu (ambii 
de la Steaua), care în mod 
practic sînt posesori ai titlu
rilor, neavînd adversari pe 
măsura pregătirii lor. Stîngu, 
de exemplu, n-a luptat mai 
mult de 10 minute în cele 
trei meciuri, întrecînd cu ușu
rință la tuș pe Șuveg (Satu 
Mare), Scînteie (Prog. Buc.)

Toma RABȘAN

(Continuare in pag. a 3 a)

Ieri după-amiază plăcerea pe 
care se pregăteau să și-o ofere 
numeroși amatori de sport din 
Capitală, venind să asiste la 
derbyul campionatului de hand
bal, a fost cit p-aci să rămînă 
numai... intenție. Nori mari și 
vineții își dăduseră rendez
vous tocmai deasupra stadio
nului din Ștefan cel Mare. Dar, 
amenințarea lor a fost activă 
doar prin prezență, ploaia oco
lind acest joc așteptat cu in
teres și care — în mare mă
sură — a satisfăcut exigențele. 
Cum, se pronostica, întîlnirea 
dintre fruntașele handbalului 
nostru — Steaua și Dinamo — 
a foștț echilibrată, scorul final: 
11—10 (4—5) pentru Steaua 
fiind' în această privință edifi
cator.

Foarte grijulii să nu piardă 
acest meci Și deci să-și păs
treze titlul pe care îl dețin, 
handbaliștii de la Steaua au 
schimbat sistemul defensiv, pla- 
sînd în centrul apărării jucă
tori lnalți (Coasă, Speck și 
debutantul Stockl) ceea ce a

contribuit la anihilarea princi
palilor realizatori de la Dina
mo. In plus, portarul Belu a 
făcut o partidă excelență, blo- 
cînd cu inspirație majoritatea 
șuturilor. Jucătorii dinamoviști 
au preferat în apărare să-l 
marcheze strict („om 
pe Gruia, sacrificînd 
tiv doi oameni de 
echipei : Samungi și 
Tactica a dat parțial roade, 
deoarece Gruia n-a

la am' ) 
altema- 

bază ai 
Preotu.
înscris 

multe goluri, dar a fost supli
nit cu succes de Coasă, Po
pescu și chiar Stockl. care a 
debutat mai mult decît promi
țător. Ca să nu mai vorbim 
de faptul că absența unui apă
rător dinamovist i-a dat posi
bilitatea lui Gațu (în deosebită 
vervă ieri) să zburde pur și 
simplu pe teren și să creeze 
numeroase faze de gol, înscri
ind în maniera sa caracteristi
că punctxil victoriei.

Partida a plăcut mai ales în 
repriza secundă cînd jocul a 
fost ceva mâi dinamic, mai 
rapid. Scorul a alternat in

favoarea ambelor formații, Di
namo avînd mai mult avanta
jul in prima parte (3—1 min. 
10), iar Steaua în repriza a 
doua (7—5 min. 34). Așa că 
disputa a foăt urmărită cu a- 
tenție, scorul strîns determining 
ca formația învingătoare să 
fie cunoscută abia la fluierul 
final.

In general, „crema“ handba
lului nostru masculin nu și-a 
dezmințit, deci, renumele ofe
rind un spectacol de calitate, 
chiar dacă spectrul rezultatu
lui a impietat uneori 

spectaculozității 
acțiunilor. Vom 
nota, de asemenea, 
curajul celor doi 
antrenori care, în 
acest joc derby, 
cel mai important 
al campionatului, 
n-au ezitat să 
ninee în 
handbaliști
sau să acorde ro
luri de soliști u- 
nor jucători care

asupra

se plictisiseră pe banca rezer
velor.

Arbitrii Gh. Popescu și P. 
Tîrcu — ambii din București, 
au condus cu scăpări următoa
rele formații :

STEAUA : Belu — Oțelea 
(1), Savu, Coasă (2), Speck 
(1), Gruia (2), Marinescu, Po
pescu (3), Stockl (1), Gațu (1), 
Goran.

DINAMO : Penu — Bota (1). 
Moldovan (3), Nica (2), Dumi
tru, Lieu, Preotu (1), Pap, Co- 
man (1), Samungi, Dan Ma
rin (2).

Călin ANTONESCU

A fost stabilita

ECHIPA
PENTRU

DE GIMNASTICĂ
ÎNTiLNIREA CU

Ia Liceul 35 a

MODERNĂ
IUGOSLAVIA

loc un concursavut
echipei reprezentative

a-
luptă 
tineri

De azi, la Timișoara
TURUL CAMPIONATULUI
REPUBLICAN DE TENIS

I
i

I

SPORTIVUL
CULT

orica ra- 
conștiința I 
sale. Ce |

In sala de ... _____ _
de selecție pentru stabilirea 
de gimnastică modernă. Iată sportivele selecțio
nate, in ordinea clasamentului : Victoria Vilcu, 
Maria Preda, Sabina Șerbănescu, Ileana Nlcolae, 
Cristina Hurezeanu și Carmen Bucacluc. Însoțite 
de antrenoarele Viorica Mociani și Livia Grama, 
precum și de profesoara Ileana Sima, șefa comi
siei de gimnastică modernă, sportivele au plecat 
miercuri seară in Iugoslavia, pentru un concurs 
amical cu reprezentativa țării gazdă.

DE MASĂ PE ECHIPE
Vor lua parte opt 

(Progresul Buc., Voința Arad, 
Buc., Rapid Brașov, Locomotiva 
Spartac Buc.. Politehnica Buc. și Dinamo 
Craiova) și zece masculine (C.S.M. I și 
II Cluj, Progresul Buc., Voința Cluj. Co
merțul Tg. Mureș, Voința Brașov, poli
tehnica Buc., Voința Buc., ASAM Buc. 
și Voința Arad). Vor fi prezenți toți 
fruntașii tenisului nostru de masă, eu 
excepția, probabilă, a jucătoarei Carmen 
Crlșan. reținută la Cluj pentru examene 
școlare.

formații feminine 
Voința 

Buc.,

I

EDUCAȚIA FIZICĂ SI SPORTIVĂ 
A ELEVILOR

SUB LUPA CERCETĂRII
Convorbire cu conf. univ. MIHAI EPURAN, prorector al I.E.F.S.

de 
acti- 

zoiiă cu asemenea implicații ne absolvă de orice sub- 
cît modul de practicare a educației fizice și spor

tului în școala noastră de cultură generală a fost și este încă supus unor critici 
argumentate, rămase — în bună măsură — fără răspuns din partea giranților. De aceea, orice 
încercare de abordare științifică a temei la care ne referim ni 
cipiu și trezește speranța unor elucidări de fond. Sesiunea la care

N£ u de mult s-a desfășurat la Institutul 
comunicări pe tema : „Educația fizică 
vității de cercetare într-o 
linieri, cu atît mai mult cu
in școala noastră de cultură generală a

de Educație 
și sportul

Fizică și Sport o sesiune 
în școală". Importanța

I
I
I

CUTEZĂTORII RACHETEI

Pionierul Cristian Fețeanu, supravegheat de maestrul său, execută, in fața colegilor lui, „lovitura de dreapta"
' Foto: M. FELIX

nire a tuturor cercetători
lor (84 cadre didactice) 
din echipa alcătuită pen
tru abordarea, din nume
roase incidențe, multidisci- 
plinară, a educației fizice 
și sportului școlar. După 
estimațiile diriguitorilor a- 
cestei acțiuni, pînă acum 
s-a parcurs aproximativ 
jumătate din traseul ales 
pentru cercetare. La sfîrși- 
tul celor două zile de 
municări și dezbateri 
de lucrări prezentate) 
purtat o convorbire 
conf. univ. Mihai Epuran, 
prorectorul I.E.F.S.

— Tema studiului nostru, 
ne-a declarat cont’. univ. 
Epuran. a fost inclusă în 
planul național de cerce
tare științifică. La sfîrșitul 
celor doi ani, cît e prevă
zut să dureze, nu cred că 
vom putea furniza niște 
adevăruri absolute. Tema 
are o complexitate severă, 
timpul este scurt, iar for
țele noastre nu sînt nici ele 
prea mari (număr de oa
meni, dotare tehnică, etc.). 
Dar cred că vom oferi un

co-
(2rf 
am 
cu

se pare binevenită în prin- 
am asistat a fost a treia întîl-

I tablou destul de edificator 
al realității și vom propu-

i ne o concepție unitară în 
! baza a numeroase date o- 

biective, alături de niște 
concluzii parțiale.

— Preclzațt-ne direcțiile 
principale pe care , se des
fășoară activitatea echipei 
de cercetare.

— Am hotărît să ne a- 
propiem de înțelegerea fe
nomenului de educație fi
zică și sportivă școlară 
din unghiul concepției, al 
imperativelor de ordin bio
logic, sociologic, psihologic 
și pedagogic.

— Printre altele, modul 
de predare a educației fi
zice în școlile noastre este 
considerat impropriu prin 
aerul său încremenit, prin 
neăcordarea la niște reali
tăți actuale ce pretindeau 
un proces de modernizare 
în substanță.

Remus BOGDAN

I 
I

S
portivul adevărat, în 
mură ar activa, are 
severă a măiestriei 
anume îi dă această conștiin- ' 
ță ? Neîndoios, cultura pe care I 
a dobîndit-o și cu ajutorul | 

căreia realizează o armonie deplină 
între idee și expresia ei. Structura, re- J 
zistența, precizia forței și iscusinței I 
sale se pot valorifica deplin doar prin 
cultură, prin acea adîncire a persona- J 
lității care îl apropie sau îl ridică pe | 
om la măsura idealului său.

A fost o vreme, nu prea îndepărtată, I 
cînd se socotea că, spre a fi un bun I 
sportiv, ajunge să ai un fizic viguros, 
o inimă puternică, o voință de fier și, I 
firește, ceva antrenament pe deasupra. I 
Cu asta se și epuizau exigențele față de 
jucători și viitori campioni. Mai sînt I 
unii chiar azi care n-au depășit o ast- I 
fel de fază primitivă a gândirii. Noroc 
că numărul lor scade cu iuțeală, o J 
dată ce secolul nostru, plin de mindhi I 
și de infinite posibilități de a pătrunde . 
în intimitatea lor, nu oferă garanții de I 
izbîndă decît omului complex, poliva- ■ 
lent, cult.

Cultura este un termen larg și destul I 
de controversat. Mi-a reamintit cineva, • 
mai ieri, definiția unui francez, după 
care cultura ar fi ceea ce ne rămîne 
bine întipărit în minte după ce am 
uitat tot ceea ce am învățat. Tmi place i 
definiția asta, cu tot aspectul ei de I 
paradox, fiindcă mi se pare foarte ade- * 
vârâtă. Există o nevoie tot mai mare | 
de specializare în diversele domenii ale I 
profesiunilor moderne, dar există, în ‘ 
același timp, o nevoie tot atît de mare I 
de cuprindere a lumii de azi nu numai 
din unghiul îngust al 
și din perspectivele vaste ____
tății. Cum ai putea înțelege toate bra
vurile tehnicii fără un f__ '____  _\
mentar de matematică, fizică și chi-, 
mie ? Tn ce fel ți se relevă oare viața 
omului zilelor noastre c 
o cît de sumară inițiere ... ____ , ..._ ,
zofie, sociologie și psihologie ? Nu este 
zadarnică orice tentativă de a ne cr._ 
pia de frumosul estetic fără o educa
ție prealabilă a sensibilității ce moc
nește în fiecare din noi? Și fiindcă 
este vorba de sportivi, cum pot ei să-și 
dea seama de marginile capacităților 
de care dispun fără cunoștințe mai bo
gate de anatomie, biologie, fiziologie, 
igienă și medicină ?

Sportivii cei mai buni și mai rezis- 
tenți sînt aceia a căror atenție fluidă 
pătrunde în zone variate ale cunoașterii, 
modelîndu-și spiritul în contactul cu ele. 
Ei caută să se informeze și să-și însu
șească tot ceea ce le sporește persona- 

si

nevoie tot mai mare | 
diversele domenii ale I

specialității, ci I 
>te ale umani- I
fundament ele- I 

fizică si chi- ■
GICVU UUIC VIUJU - 
dacă îți lipsește I 
e_în istorie, filo-.» 

> eșre * 
apro- I 
duca- N

I
(Continuare

in pag. a 2 a)

ÎNCEPE CONCURSUL REPUBLICAN 
UNIVERSITAR DE TIR 

trăgători șl trăgătoare vor lua startul, astăzi, la 
cadrul Concursului republican universitar. Vor fi 
sportivi de la IEFS Buc., Medicina Iași, Jnst.

70 de 
Iași, în 
prezențl 
pedagogic Oradea, Medicina Cluj, Politehnica Timișoara, 
Politehnica Brașov, Medicina Buc. etc. Sint programate 
întreceri la probele de armă standard 60 f culcat, 3x20 
f și armă sport 3x20 f — băieți șl fete. Competiția se în
cheie duminică.

litatea, concepțiile despre lume 
viață. Un sportiv cult e nu numai un 
om puternic, ci e și un om delicat, un j 
rar și luminos giuvaer de umanitate. 
Bănuiesc că numărul lor sporește pe 
zi ce trece, pentru că epoca le solicită I 
toate capacitățile în marea competiție | 
mondială dintre țări și continente, nu 
pentru o efemeră satisfacție de scoruri I 
și puncte, ci pentru continuul progres | 
al omului, stăpîn pe universul său fizic 
și moral.

un 1

George SBÂRCEA_
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DIN NOU, PE PATINOAR, LA HOCHEI ? CUTEZĂTORII RACHETEI
spune că 
gheața au 
sezon, to-

Deși nu s-ar putea 
amatorii de hochei pe 
fost neglijați în acest 
tuși încheierea activității compe- 
tiționale a provocat, cum e lesne 
de Înțeles, regrete. Hocheiul este 
prea frumos pentru a te putea 
despărți cu inima ușoară de 
toate atracțtfte lui. Suplinind par
că această bruscă absență. Ini
moșii conducători ai formației 
bucureștene I.P.G.G. și-au pro
pus organizarea unei competiții : 
„Cupa Primăverii", rezervată e- 
chipeior bucureștene Steaua, Di
namo și I.P.G.G.. care vor pre
zenta în întrecere formații alcă
tuite din jucători sub 24 de ani. 
liste vorba, deci, de o întrecere

utilă nu numai pentru amatorii 
de hochei, dar chiar pentru clu
burile participante ce au astfel 
prilejul de a verifica și rodii o 
serie de elemenrte tinere.
cate
„sacrificate1' 
manței.
mică < 
pioni < 
vedea fa lucru pe cel ce ne pla
ce să-i numim generația de mîi
ne a

Iată și programul acestei com
petiții : azi. de _la ora 19.30 : Di
namo — 
ora 19,30 : 
sîmbătă,
— Dinamo.

remar- 
în acest sezon, dar încă 

pe altarul perfor- 
. Acum, miza fi (nd mai 
decît tricourile de caih- 
există posibilitatea de a

hocheiului.

I.P.G.G. : mîine ae la
Steaua — I.P.G.G. și 

ta aceeași oră : Stîaua

ÎN UMBRA
CELOR PATRU

(Urmate din pag. I) nici un set 
participantă

fie chiar atit de... rotundă 
mingea de volei ? Amesteca
tă pînă în creștet în lupta 
pentru retrogradare (deși zo
na pericolului nu o atingea 
cîtuși de puțin), Viitorul Ba
cău a făcut dovada unei dem
nități ce nu trebuie trecută 
cu vederea, devenind nu nu
mai a cincea echipă ca va
loare, ci și o veritabilă cam
pioană a fair-play-ului. Bă
căuanii au învins în depla
sare 3 dintre candidatele la 
retrogradare și pe cea de a 
patra acasă, nemenajîndu-le 
și neviciind. astfel, situația 
lor în clasament. Este un gest 
cu adevărat sportiv, care le 
face onoare voleibaliștilor de 
la Viitorul. în zona de mij
loc este semnificativă căde
rea unor echipe bine cotate 
anul trecut, dar cave au avut 
în acest campionat evoluții 
mediocre : Politehnica Timi
șoara (formație cu jucători a 
răror valoare trebuie firesc 
să o situeze mai în față) și 
Tractorul (în mare criză de 
tineri valoroși, pe care ine
puizabilul Gh. Ferariu i-ar fi 
putut ridica — dacă-i avea 
— Ia un nivel corespunzător).

Ce a etalat, în plus, cam
pionatul masculin abia în
cheiat ? O pregătire a jucă
torilor ceva mai temeinică 
decît anul trecut (dar nu la 
nivelul așteptat), preocupa
rea antrenorilor pentru pro
movarea în sexteturile de 
bază a unor jucători talen- 
tați ce fuseseră ținuți mult 
timp în anticameră, precum 
și includerea în loturi și 
foarte des în teren a unor 
tinere speranțe (Codoi. Ro
meo Enescu. Chițigoi, Stere, 
Ungureanu, Bologa, Curteanu 
etc.).

Spre deosebire de întrece
rea echipelor masculine, cea 
feminină a oferit o dispută 
mai calmă, în care frunta
șele și codașele s-au separat 
încă de la început de restul 
formațiilor și. prin aceasta, 
unele schimbări de locuri au 
fost neesențiale. Trecînd pes
te saltul calitativ înregistrat 
de Penicilina Iași și Univer
sitatea- Timișoara, care au 
făcut mai interesantă bătălia 
pentru primele locuri, ne vom 
opri, în cîteva rînduri, asu
pra evoluției celorlalte echi
pe. Cele două retrogradate — 
Progresul și Voința Miercu
rea Ciuc — au prezentat în 
campionat echipe fragile, 
fără nici un „vîrf“, fiind în 
permanență la discreția ad
versarelor. De menționat că 
Voința M. Ciuc — cu un lot 
schimbat față de cel cu care 
a promovat în A — este au
toarea unei „performanțe"

fără precedent: 
cîștigat! Farul, 
anul trecut ia turneul final, 
și-a împrospătat echipa cu 
elemente talentate de la 
Școala sportivă Constanta, al 
cărei antrenor, Ion Cristian, 
a preluat și conducerea di
vizionarei A. Medicinistele, 
cu jucătoare de valoare în 
formație, nu au evoluat la 
nivelul posibilităților lor. 
Cele afirmate la finele turu
lui despre oscilațiile de for
ma au căpătat confirmarea 
și în retur. în imediata veci
nătate, nu numai prin prisma 
clasamentului, ci și prin 
aceea a comportării, se si
tuează și teamul I.E.F.S.. care 
a progresat, totuși, față de 
anii trecuți. Finalistă, acum 
doi ani, C.S.M. Sibiu trece 
printr-o perioadă de criză 
accentuată. Dint.r-u.n adver
sar de temut, a devenit acum 
o echipă oarecare. Ceahlăul 
n-a strălucit nici în acest 
an. menținîndu-se în aceeași 
apă călduță a mediocrității.

în general, pe parcursul 
celor 22 de 
tele nu au 
de calitate, partidele dispu- 
tîndu-se la 
tehnico-tactic (preluările, apă
rarea la' fileu, organizarea 
atacului). Puține sînt excep
țiile, ele vizînd echipele fi
naliste, în special cea din 
Iași.

Arbitrajul, coautor al evo
luției voleiului, a fost mult 
îmbunătățit, mai- imparțial, 
mai corect și mai aproape 
de linia adoptată pe plan 
internațional.

A țost necesar doar un anunț , 
lapidar: „Clubul Cutezătorii^ al. 
Palatului pionierilor din Capitală 
înființează o secție de tenis de 
clmp. Aceasta se intlmpla In 
vara anului 1968. Și nutnai după 
citeva zile — ca și cum „Cuteză
torii'' ar fi recepționat știrea prin 
radio — imensul pate din . Deaipl 
Cotrocehilor s-a mnprut, realmen
te, de copii. Dorința lor rie a In
tra in posesia semețelor e'.e.fent.u- 
lul și atit de completului sport. 
— l-a uimit, oarecum, chiar pe or
ganizatori. Se prezentase: i 1 tl"t> 
de pionieri, din t-mle școlile din. 
Capitală, fiecare avînd in suflet' 
speranța că va devAn.ii un. Rns- 
tase sau un-Tiriac. > ',

Un singur om nu a dat nici .un 
semn de îngrijorare.. Acesta (ia ' 
maestrul sportului. Tudorel iiiiiiin. 
Fostul campion național i la'. sim, 
piu și la dublu (împreună,,au. re- , 
gretatul Marin Vtzlr.ui. coZnpo-i 
nent, timp de, 15 ahi, al lott.lu.i-'J 
național.' și-a văzut realizat tin 
vis: sd transmită tinerilor: pur
tători de cravate roșii o parte, din 
bogata sa experiență., aciimulaiil 
cu trudă.

împreună cu un fost elev al 
său. profesorul Enrico Mpdianu. 
a început prima dai ț! cea mai’ 
dificilă operațiune: aceea a 
lecționăril.

tn iarna anului trecui, s-a 
crat cu lini) de copii. Apoi au 
mas 150 de jucători. „Acum -- ne 
spune Tudorel Bădin — dispunem 
dc o pepinieră care pe va per
mite să trimitem reprezentant! la

se-

La
rd-

oricare competiție ce se va or
ganiza. la nivelul nostru".

Desigur, fostul campion se pîn- 
dește să formeze cițivn jucători 
care să devină, cu (.recerea tim
pului. nume consacrate in tenisul 
nostru. Dorință rare, cu sigu
ranță, va deveni realitate. Dar 
chiar dacă nu se na intlmpla așa, 
— ceea ce intreprlrvle acum Tu
dorel Bădin este o adevărată școa
lă a sănătății.

Intr-un cadru natural dintre 
cele mai pitorești, copiii Jac sport, 
ișl petrec timpul liber in modul 
cel mai util cu putință. De aceea 
părinții pionierilor și-au

'■ mat. tn nenumărate ocazii, 
tumirea pentru admirabila

■ tlvă. a „CutezălOrftor ".
Recent, l-am 'ăCui o nouă vizi

tă amicului nostru. — celui care, 
in tinerețe, s-a n'imărat printre 
cei mai compleți și mai discipli
nați jucători de tenis. Oum < <1- 
sit rțntrenindu-și elevii. Deocam
dată, lucrează cu el pe două tere
nuri de zgură roșie (In construc
ție cel de al treilea) și la un pe
rete din zid, de 50 <te mef.ri. cu 
două fețe, unde se pot antrena, 
concomitent, 21) de copii.

„^vînd în vedere numărul 
de Membri ai secției de 
s-a trecut la cohstriucea a 
4. terenuri de ciment, iar ai cin
cilea va fi exact în genul celui de 
la Cleveland, uirde s-a jucat fi
nala „(lupei Davis'* — ne-a spus 
Tudorel Bădin. Două dintre te
renurile de zguri, după cum am 
aflat, urmează a ți dointe cu in-

cu pri- 
mtil- 

inlția-

mare 
tenis, 
încă

SELECTIONABILII

INTR-UN

MECI-TEST
după-amiază, pe 

Constructorul din

etape, voleibalis- 
oferit spectacole

un scăzut nivel

Miercuri 
stadionul 
Capitală, rugbyștii selecționați 
în vederea apropiatelor întîl- 
niri internaționale (în princi
pal, jocul cu XV-Ie Pirinei- 
lor) au luat, parte la un reușit 
meci-test. Notă specifică — 
bună dispoziție și joc la mină. 
Partenere, echipele Steaua și 
Știința Petroșani.
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statalii <le iluminat, așa că, in 
parcul de la Pal'itvl pionierilor, 
se va putea juca și în nocturnă.

Ce fac elevii maestrului tn a- 
ceste zile? Se antrenează asiduu. 
Clțiva dintre ei sint angrenați în 
campionatul divizionar al muni
cipiului București, rezervat co
piilor șl juniorilor. Anul trecut 
(la numai cîteva luni de la sem
narea actului de naștere) echipa 
„Cutezătorii* s-a clasat pe un loc 
fruntaș. . .

Văzlndu-i cum joacă pe clțiva 
dintre elevii lui Tudorel Bădin 
(Mihaela. Dim.itrîu, Cristian Petea- 
nu, Dorin Bind, Eduard Pană, 
Doina (onescu, surorile gemene 
Lucia și Mia Romanov. copiii 
Andrei Mirza și Cozmina Popw 
cu). avem certitudinea că unii 
vor deveni adevărați virtuozi ui 
rachetei. Ar fi, poate, una dintre 
cele mai mari satisfacții ale maes
trului Tudorel Bădin, care în '59. 
cînd era antrenor al reprezenta
tivei naționale, l-a introdus în e- 
chipă. in meciul pentru „Cupa. 
DatW, pe Ion Tiriac. Atunci, da
torită fericitei sale inspirații, Ro
mânia. a cîștigat cu 3—2 în fața 
puternicei formații din Noua Zec- 
landă.

Iată-l deci, pe Tudorel Bădin, 
în locul care i se potrivește cel 
mai bine. Școala, sa de tenis <le 
La Palatul pionierilor ne dă cer
titudinea că un sport atît de fru
mos, în care reprezentanții Ro
mâniei s-au impus pe plan mon
dial — are demni continuatori.

Theo MACARSCH1

Foarte bun scenariul ăsta 
conceput de federație și 
soartă, avînd ca erou cam
pionatul nostru de fotbal. 
Suspens de serial, întreru
pere exact acolo unde tre
buie, „va urma" căzut la 
țanc, atunci cînd e mo
mentul de amor, cînd nu 
știi cine vine din umbră,
cind se întoarce cheia în 
broască și o mină înmă- 

Parcă am fi in
Cine e Bel-

U.T.A. ?

SURPRIZELE
Victoria băieților de Ta Pa

ris, â la Hitchcock, a. creat 
o euforie în lumea, handba
lului. ca. o lumină orbitoare 
plin care greu mai putem ve
dea și alte aspecte mai în
depărtate, de pe alte planuri. 
Așa se tace că ultimele re
zultate ale echipelor noastre 
feminine, din țară și de peste 
hotare, s-au înregistrat, fără 
prea multe explicații, la ca
pitolul „surprize".

Surprinzător a fost rezul
tatul echipei „U“ Timișoara 
din returul „Cupei campioni
lor". Surpriză — locul șapte 
al naționalei, ocupat în turne
ul de la Berlin. Surprize : in- 
frîngerca echipei „U“ Timișoa
ra la Odorhei și scorul Confec
ției la Brașov. Și, surpriza sur
prizelor, 
campioane 
ra acasă, 
penultima .. „ț. _ _
biu. Am impresia că degrin
golada handbalului feminin nu 
mai poate constitui — după 
atitea repetări — o surpriză.

ce se
Nimic
Totul 

trebuie

înfringerea echipei
„U” Timișoa- 

în confruntarea cu 
clasată. C.S.M. Si-

EDUCAȚIA FIZICĂ
(Urmare din pag. 1)

— Noi vom încerca să Infir
măm, prin probe, valabilitatea 
orientării prezente, 1 să demon
străm caracterul el depășit, să 
orientăm specialiștii spre ceea ce 
s-a dovedit modern șl eficace în 
ultima vreme, Drept dovadă, iată, 
noi am începiit să vorbim despre 
educația fizică și sportivă. Această 
refoimulare implică un nou mod 
de a pune problema. Educația 
sportivă apare, de astă dată, ca 
o secțiune oarecum individualiza
tă în tema noastră, fiind expresia 
unul curent proaspăt în concepția 
mondială despre educația fizică.

— Mitul programelor de învăță- 
mînt în vigoare va rămîne nea
tins ?

— Nu. Vom reanaliza structura 
programelor actuale, incereînd alte 
programări mai realiste, in func
ție de condiții și perspective. 
Vor fi experimentale spre valida
re și programe de educație fizică 
pentru școlile lipsite de condiții 
și vom apăra ideea ca programul 
oficial să nu devină un catehism 
de la litera căruia să fie interzisă 
profesorului orice dezicere.

— tn ce planuri e mai avansată 
cercetarea ?

— In partea de constatare a 
datelor biologice (anatomie, fizio
logie). Tn schimb, date despre 
conțloutut pe care trebuie să-l 
aibă educația fizică și sportivă 
avem mai puține deocamdată. Fi
indcă experimentele pedagogice 
sînt, de regulă, mai dificile. Ce 
să (aci și cum să fact pentru a 
obține capacități funcționale și 
motrice cît mai aproape de op
tim, sînt întrebări care ne obligă 
la studii aprofundate, care să nu 
omită nimic din factorii biologici, 
psihici sau social-culturali. Apoi 
numeroasele date ce vor fi obți
nute, vor trebui analizate în par
te, comparate, corelate și integra
te, ultimele operații fiind, în sine, 
extrem de dificile.

— Există, după rezultatele par
țiale ale cercetării, semne de ne
sincron izare între conținutul pro
gramelor actuale șl concretul ne
cesităților ?

— Investigăm efectele programe
lor anterioare, deoarece vrem să 
realizăm o adaptare a conținutu
lui acestora la particularitățile 
complexe ale fiecărei grupe de 
vîrstă șl Ia condițiile actuale. De 
asemenea, dorim să demonstrăm 
necesitatea unei educații sportive 
a elevilor, absentă din concepția 
tradițională. Asupra acestui lucru 
aș vrea să mă opresc puțin. Edu
cația sportivă este un rezultat al 
perfecționării și rafinării mijloace
lor de educație fizică. Gestul mo- 
tric cu caracter sportiv este con
secința progresului edtAației fizice 
și un mijloc al acesteia. La mo
dalitățile el. tradiționale, de multe 
ort limitate la gimnastica de bază 
și la elemente din tehnica spor
tului, cu ajutorul, cărora se obți
neau efecte moderate, se adăuga 
tot mai mult gestul sportiv pen
tru efectele sale biologice șl mo
trice mai profunde, pentru randa
mentul său sporit și caracterul 
mai atractiv, pentru accentuarea 
funcției de integrare socială a 
educației fizice realizată și pe a- 
ceastă cale. Gestul sportiv poate 
fi introdus în programa elevilor 

că nu 
se asi- 
proce- 
sporliv

Ne-am obișnuit... Dar, 
întimplă In realitate ? 
schimbat in aparență, 
pare „ca înainte". Și 
să cunoști bine lucrurile ca
să observi unde este fisura.

tntîmplător am remarcat în 
ultimul 
țări — 
Izolate 
care o 
handbalul nostru feminin. Cite 
un fum de țigară, o preocu
pare exagerată pentru aspec
tul estetic, răspunsuri insolen
te ale jucătoarelor adresate 
antrenorilor, comoditate la an
trenamente și menajamente 
excesive din partea antrenori
lor față de jucătoare.

De curînd. cu ocazia cursu
lui antrenorilor din „Divizia 
școlară", tehnicienii din prima 
generație au căutat să stabi
lească punctele esențiale pe 
care s-a sprijinit ascendența 
pe plan mondial a handbalului 
din țara noastră. Toți au că
zut de acord că succesele a- 
cestui sport s-an bazat pe o 
etică în conduită, diferită față 
de alte ramuri sportive de la 
noi. Și handbalul feminin a 
fost acela care a dat tonul 
in această direcție, 
și primele succese de 
mondial.

Intre timp echipele mascu
line au polarizat atenția fe
derației prin rezultatele lor și 
prin perspectivele la marile 
competiții, iar handbalul fe
minin a fost lăsat, ca preocu- 

, pare, pe planul al doilea. In, 
această situație, in handbalul 
feminin, < ‘

,a scăzut, discipji' , 
me noi șl „diferite". Așa s-au 
creat premisele apariției... sur
prizelor.

timp cîteva manifes- 
deocarhdată timide și 
— străine eticei pe 

știam instaurată in

Handbalul nostru feminin 
trece momentan printr-o cri
ză de idei, și nu de elemente 
de valoare sau de tinerețe. 
Concepția antrenorilor despre 
muncă și disciplină s-a schim
bat. și a influențat moralul 
jucătoarelor. Cred că racila 
este numai la unele echipe și, 
din păcate, la „fruntașe". Sint 
convins că 
atitudinii federației față 
handbalul 
concretă 
cîteva „i .
gură ne vor ajuta să reintrăm 
în plutonul fruntaș al hand
balului mondial, fără să mai 
avem... surprize.

o reconsiderare a 
de 

feminin, o fixare 
a liniei de urmat, 

.operații" cu mină si-

D. POPESCU-COLIBAȘI

CAMPIONATUL
DE ȘAH

PE ECHIPE
telefon), tn 
finala cani
de șah pe 
rezultatele :

obținînd 
răsunet

îtuație, in handbalul 
exigența pregătirilor 
disciplina a luat for-

TG. MUREȘ (prin 
localitate a început 
pionatului național 
echipe mixte. Iată

RUNDA I : Constructorul Bucu
rești — C.S.M. Cluj 5—2. Mure
șul Tg. Mureș — Crișul Oradea 
3',i—î‘/r. C.P.M. București — 
Electronica București 3*/r—3'/«, Pe
trolul Ploiești — Medicina Iași 
4—3. Medicina Timișoara — Uni
versitatea București 4‘/3—î>/«.

RUNDA a Il-a : Constructorul 
— Medicina Timișoara 4—3. Uni
versitatea — Petrolul 4'/2—2'/«, 
Electronica — Medicina Iași 
F/i-aVnC.F.M. — Crișul 6—1, 
C.S.M. Cluj — Mureșul 6—1.

tn clasament conduce Construc
torul cu, 4 p (2 v).

I. PAUȘ 
coresp. principal

NAȚIONALELE"
nrxDE LUPTE

(Urmare din pag. 1) r. II S. Marcov 
(Bucu-

b. tuș
Gh. Ureianu

b. tuș r. II I. Muntea-
și V. Enache (Galați). La ca
tegoria următoare — 90 kg 
— situația ciștigătorului se 
va decide, credem, tocmai în 
turul final, întrucît cei trei 
pretendenți — A. Balogh (Sa
tu Mare), I. Marton (Cluj), 
A, Ureianu (Steaua) — sînt 
bine pregătiți și de forțe sen
sibil egale.

Iată cîteva din rezultatele 
înregistrate marți dimineața : 
cat. 48 kg — I. Arapu (Bucu
rești) b.p. 1. Iatagan (Bucu
rești). I. Vangheliei (Constan
ța) b. tuș r. HI I. Nae (Bucu
rești) ; 52 kg — P. Cernău 
(Timișoara) b. tuș r. I M. 
Ploscaru (București) ; 57 kg — 
N. Giurgiu (Reșița) campion 
pe 1969, și C. Pătrașcu (Tîr- 
goviște) descalificați ; 57 kg — 
N Dumitru (Constanța) b.p. 
P. Tarbă (Tîrgoviște) ; 62 kg — 
Al. Geantă (București) b. tuș 
r.
68 kg 
b. tuș 
șov) ;
b. tuș r. I G. Papp (Tg. 
Mureș), P. Poalelungi (Ga
lați) b. tuș r. I P. Radu (Tîr
goviște) ; 82 kg — Șt. Tampa 
(Brașov) b.p. F. Gelal (Con
stanța), V. Iorga (Brăila) b. 
tuș r. II St. Popescu (Bucu
rești) j 90 kg — I, Marton

I M. Pepensr (Deva) ; 
— I. Tobă (București) 
r. III I. Bărbățel (Bra- 
74 kg — L. Ambruș

(Cluj) 
(Iași), 
rești) 
nu (București).

Iată și o părere... autoriza
tă despre întrecerile de pînă 
acum, aceea a cunoscutului 
arbitru internațional V. Ball 
(Timișoara), care a funcțio
nat ca arbitru la toate cele 
17 ediții ale finalelor națio
nale de lupte libere : „Ca șef 
de saltea al competiției, pot 
afirma că întrecerile acestei 
ediții șînt de valoare destul 
de ridicată. Spre satisfacția 
noastră, a celor care ne ocu
păm dc sportul luptelor, sti
lul liber se apropie vertiginos 
de greco-roniane, atît ca 
corectitudine Ia execuții tehni
ce, cit mai ales ca spectacol. 
Aproape toți concurcnțiî fo
losesc procedee pur „libere", 
spre deosebire de alte finale 
unde, de fapt, era vorba de 
un hibrid pe bază de greco- 
romane. Dar, trebuie" să recu
noaștem, mai sint concurtfiți, 
chiar și printre coniponenții 
loturilor, care cînd obțin 1—2^ 
puncte tehnice, rămin în 
espectativă, căulînd să spe
culeze eventualele greșeli ale 
adversarului, ceea ce nu e 
bine. Noul regulament, care 
are menirea să dinamizeze 
sportul luptelor, va iovi, in 
primul rînd, în acești luptă
tori comozi".

fi introdus în programa 
de orice vîrstă, în ideea 
trebuie să sc predea și să 
miteze cutare sau cutare 
deu tehnic al unul joc 
oarecare, ct să se urmărească in 
final ca elevul să-l Învețe, să a- 
jungă să-l joace.

_  In ce unități se desfășoară 
experimentul echipei de cercetare?

— Ministerul Invățămintulu a 
fost de acord să' desfășurăm cer
cetarea în 19 școli caracierizaie 
printr-un grad diferit al condiți
ilor (selecție necesară, deoarece 
numai 4 la sută din școli oferă 
condiții bune pentru practicarea 
educației fizice). încercăm să de
monstrăm obligația profesorilor 
de a se orienta în funcție de de
taliile concrete pe care le oferă 
fiecare școală, în ideea că pro
grama oficială nu trebuie înțeleasă 
ca o dogmă, ca un mijloc de con- 
strîngere.

— Limpezirea unei concepții 
despre educația fizică și sportivă 
a populației școlare și apoi trans
ferarea ei corectă In zona practi
cii nu depinde într-o însemnată 
măsură și de potențialul corpului 
didactic cu această specializare, 
de felul cum ei a fast profilat, 
modelat în timpul studiilor In 

■ funcție de scopurile fixate acestui 
tip de specialist ? Se știe că pro
filul profesorului de educație fi
zică a cam oscilat. Ce evoluție a 
cunoscut această problemă ?

— Reluind în dezbatere profilul 
absolventului I.E.F.S.. am ajuns 
ia concluzia că el trebuie să fie 
mai înainte de orice un bun pro
fesor de educație fizică. Toate o- 
rientărlle contrare acestui punct 
de vedere au fost greșite, tn sson- 
secință, programa noastră de în- 
vățămînt a fost restructurată In 
ultimii ani. spre problemele edu
cației fizice și sportului școlar. Șl 
în decursul actualei cercetări ne 
întîlnim cu Impedimentele provo
cate de precedentul tip ’ 
mațle a cadrelor noastre, 
miliârizâte ou sportul de 
manță, lipsite de practică 
că în școli. Sperăm tnsă... .... ......
depăși toate dificultățile de ordin 
obiectiv și subiectiv, aătfel Incit 
să oferim în final niște ouncte 
de vedere recomandate de mate
rial faptic, spirit analitic și dricer- 
nămînt științific. Sper ca cele 28 
de comunicări prezentate fn se
siune șl Incluse în volum să de
clanșeze un schimb de opinii care 
să ajungă pînă în paginile presei.

de for
mai fa- 
perfor- 

didaetl- 
că vom

nușată. 
„Belphegor' 
phegor ? Rapid. 1 
Steaua ? Lasă că acest time
out ne vine foarte bine 
și nouă, crainicilor teve ?i 
neteve, căci la orizont 
profila 
filmul 
venea 
și trebuia să alegem 1 
U.T.A. sau Rapid ? Dragul 
nostru Fănuș al lui Neagu 
(din Giulești) începuse bles- 
temarea U.T.-ei și să te 
păzească dumnezeu de bles
temele lui, mai ales că are 
gura de aur și nu se poate 
să nu-i dai dreptate : U.T.A. 
nu e echipa să fie cam
pioană, ci doar subiect 
pentru articole frumoase â 
la Chirilă, scrise din suflet
— echipă de sufletiști. In 
schimb. Rapidul... Rapidul 
lui Fănuș e minunăția lu
mii, de care numai Setubal 
nu auzise. Se profila la 
orizont un meci Legia Var
șovia—Setubal pe „23 Au
gust", la care tuturor spec
tatorilor urma să li se o- 
fere creioane de zahăr în 
loc de semințe. Subsemna
tul urma să răspundă scri
sorilor indignate. în stil: 
„ce vreți cu V.T.A., dom
nilor, Dinamb n-a încasat 
8 goluri de la bulgari 
(vezi . colecția anului tre
cut). Ba da, dar între timp 
U.T.A. a luat și ea opt 
boabe de la polonezi, așa
cum
U.T.A.
Steaua 
bim, iar 
mexican 
pronunț , 
va, care
— nu a 
opt goluri internaționale, 
permițîndu-mi să nu-mi 
sum 
fiu 
fie 
de 
la 
ca

se 
exact situația din 
anului trecut, iar 

balaurul peste net 
să alegem:

dacă
nu) 

vor- 
prea

mă

ați visat. Și 
nu, Rapid — 
— ce să mai
■ Dinamo e

— urma să 
pentru „Un Cralo-
— după cite știm 
încasat în viața ei

a- 
să 
să 
Și 
că 
fi

toți sîn- 
Dar pînă 
duminică 
in depla-

nici un risc, dar 
și ridicol. Cum o 

Craiova campioană ? 
ce n-ar fi ? Firește 
noi cel mai logic ar
echipa națională să cîș- 

tige campionatul... Atunci 
n-ar mai fi probleme de 
conștiință in rîndurile spe
cialiștilor, — și 
tem specialiști... 
atunci, am văzut 
ce poate Craiova
sare, ce poate Rapidulețul 
cînd joacă meciuri-derby, 
— de juniori nu zic ni
mic,, îl cred pe Marius Po
pescu, pini aștă-seară, crli- 
cindu-mă pentru acel 1—1 
la Gori, în deplasare, cînd 
ai în față juniori cărora, le

Wtaiii sub iwn
DIN NOU DESPRE DISCIPLINA

Campionatele naționale ale 
juniorilor au căpătat o sem
nificație deosebită în contex
tul sportului de performan
ță. Așa se explică tendința 
continuă pentru îmbunătăți 
rea formulelor competitionale 
interne și internaționale.

Juniorii noștri sînt chemați 
să se prezinte la campionate 
balcanice, campionate euro
pene, „Cupa prieteniei" și în 
multe jocuri internaționale 
bilaterale. Niciodată în tre
cut nu a existat atîta efer
vescență competițională, care, 
însă, a început să depășească 
limitele, prin organizarea u- 
nor competiții chiar și 
tru copii sub 15 ani.

Se pune întrebarea: 
posibilă participarea la 
menea competiții fără o 
dicioasă selecție și pregătire? 
Dacă da, unde altundeva pot 
depista selecționerii reprezen
tativelor pe cei mai buni de
cît în diviziile școlare, for
mulă care 
de cinste 
Europa ?

Această 
de stimulativă, valoroasă can
titativ (101 echipe), lasă Insă 
mult de dorit calitativ. Scuze 
nu pot exista, deoarece după 
cinci ani de minibaschet, 
mulți ani de existență a șco
lilor Sportive, cu mulți profe- 

. sori avînd specializarea bas
chet, se poate pretinde mai 
mult.

De opt ani s-au elaborat 
indicații precise (în ultimii 
ani obligatorii), pentru selec
ție, pregătire și joc dar — 
stereotip, — se răspunde t „nu 
găsim jucători înalți, nu 
avem condiții". Cum depistea
ză totuși prof. Mureșan de la

ȘI TOTUȘI, STEAUA — 
DINAMO PE RINGUL 

DE LA STADIONUL 
REPUBLICII

\ aIn uliîniă instanță, pentru 
păstra o tradiție și a oferi spec
tatorilor iubitori de box posibili
tatea de a viziona in număr mare 
o competiție de anvergură cum 
este finala campionatului național 
pe echipe, F. R. Box a botărit to
tuși să fixeze locul de desfășura
re a meciului .Steaua — Dlnamo 
pe stadionul Republicii. Gala va 
avea loc Iu ziua de 2 mai, ince- 
plnd de la ora 19.

pen-

este 
ase7 
ju-

astăzi este la loc 
în multe țări din

formulă deosebit

Cluj de mai mulți ani copii 
de peste 1,95 (acum un Oțe- 
lac — 2 m), prof. Ferencz — 
București (Goian — 1,85 m — 
15 ani și Dumitru — 1,88 m), 
prof. Pavelescu de la Iași 
(Scutaru — 1,99) Giurculescu 
— București (Cîmpeanu — 
2,02 m. Zisu 1,96 m) ?

Cum putem explica palidele 
calități fizice ale participan- 
ților la actualele finale deqît 
prin atitudinea refractară și 
depășită a numeroși profe
sori, dintre care unii se a- 
rată pe față ostili metodelor 
moderne (G. Both — Satu 
Mare, Gh. Roșu — Brașov)?

Cum putem explica faptul 
că elementul fundamentai al 
jocului — aruncarea la coș — 
a fost prezent în procentaje 
foarte slabe (30o/0 din acțiu
ne, 50% la aruncări libere), 
iar media greșelilor tehnice 
de peste 20 pe joc (la o echi
pă), decît prin superficialita
tea cu care este abordată pre
gătirea tehnică ?

In schimb, în așa-zisa pre
gătire, care de fapt constă în 
combinații (ce depășesc posi
bilitățile tehnice ale sportivi
lor) ridicate la rangul de sis
tem, se omit contraatacul, jo
cul în mișcare, cu elan spe
cific vîrstei. Apărările sînt 
din ce în ce mai pasive (cu 
flotare, cu aglomerare), ca ți 
inexistente, se îndepărtează 
de cerințele actuale de activ- 
agresiv (poate mici excepții 
făcînd echipele Liceului 35 
București).

Dar ce am constatat mai 
neplăcut la recentele finale a 
fost indisciplina unor profe
sori care au desconsiderat 
atît regulamentul internațio-

nai de joc, cît și pe cel al 
competiției, protestînd conti
nuu la deciziile arbitrilor, in- 
sultînd copiii (Horia Pop), 
instigîndu-i să-și lovească ad
versarele (G. Both), insul tind 
oficialii (Gh. Roșu), aceștia și 
alții constituind exemple ne
gative în fața elevilor și pu
blicului — fapte pentru care 
au fost sancționați.

Este oare suficient ca as
tăzi, cind în toate sectoarele 
se vorbește de eficiență, noi 
să ne mulțumim doar cu pre
zențe la aceste competiții fără 
să pretindem nimic profeso
rilor ?

prof, Al. POPESCU 
antrenor emerit

• Una pe afiș, alta în ring. 
La Constanța, pe afișele 
care anunțau meciul Farul— 
Steaua, figurau, printre alții, 
boxerii Ciucă, Pușcaș. Pa- 
raschiv. Siliște, Dinu, Preda 
etc. Pe ring, însă, au apărut 
alți sportivi, fapt care a dus 
la nemulțumirea justificată 
a spectatorilor.

• în Sala sporturilor din 
Constanța nu se mai fu
mează. ' Organele de miliție 
au depistat 18 spectatori care 
au fost amendați pe loc, și 
evacuați.

• pin 11 meciuri, cite a 
programat întîlnirea Farul— 
Steaua, 6 s-au încheiat prin 
decizii de abandon. Nu e 
prea mult, tovarăși antre
nori ? (CORNEL POPA — co
resp. principal)

e suficient să respire ca 
să nască „foc periculos''... 

în fond, dacă lăsăm glu
mele deoparte — și sint 
bine dispus din pricina 

transmisiei de vineri, în 
direct, de la sud de Pago 
Pago —, cele mai frumoa
se clipe petrecute dumini
că au fost pauzele „mara
tonului fotbalistic", adică 
handbalul, cu catastrofa de 
la Dortmund. E a doua oa
ră consecutiv cînd Țopescii 
dovedește că știe cu ce să 
mobilizeze pauzele după-a- 
miezelor noastre fotbalis
tice. Țopescu a făcut foarte 
bine că nu s-a temut să 
ne aducă sub priviri o în- 
fringere atît de uluitoare a 
unei echipe dintr-o țară — 
campioană mondiali în 
handbal. Nu cunosc echipă 
in lume ca să se laude că 
a primit de la Steaua doar 
două goluri intr-o repriză 
(unul din goluri fiind mar
cat de portar!). Cînd am 
citit rezultatul cu acel 2—10 
la pauză, am spus că e o 
greșeală de tipar. N-a fost. 
Si e foarte bine să știi și 
să vrei a ști cum al fost 
îngenuncheat și învins. Să 
nu închizi ochii. Si expli
cațiile să le primești de la 
un om ca Oțelea. Surpriza 
cea mai plăcută a dumini
cii a fost comentariul lui 
Oțelea: nerv, cursivitate, 
vocabular, spirit ponderat, 
ton plăcut, ochi ager — 
eu personal n-am auzit la 
televizor un sportiv, cate
gorie atît de hulită pentru 
felul cum leagă două idei 
și subiectul de predicat, 
mal dotat pentru criinîcle 
ca acest Oțelea. Nu vreau 
să dau idei și sfaturi — e 
o meserie sigură pentru a-ți 
cultiva singur bube și chiar 
cucuie pe cap. Dar știu și 
aud la ce grad de uzură 
au ajuns cuvintele tn vo
cabularul grupului nostru 
acreditat de crainici — și 
am toată înțelegerea față 
de acest fenomen. Am a- 
juns să știu cum se tn- 
cheie o frază, după 
mele două cuvinte.
bine că dacă văd cum 
ducanu degajează cu
dorul, mi se va spune i- 
mediat că Răducanu dega
jează cu piciorul... Nu voi 
duce buna dispoziție a a- 
cestei dimineți pînă la a 
mă indigna de această si- 
tuație. Mă gîndesc la „vic
toria omului asupra com
puterului" cum zicea 
vineri, fără să ezite... un 
comentator aflat în stu
dio, la sud de Pago—Pago... 
Și mă gîndesc la femela 
aceea care comentează tn 
Brazilia meciuri de fotbal. 
Cum o fi ? N-ar fi pe aici 
o șansă, un culoar Cri
șul— Farul 
și eu . un 
plare — 
n-ar fi o

pri- 
Știu
R4- 
pi-

comentat — iau 
nume la întim- 

de Silvia ducă, 
minune 1

BELPHEGOR

PROGRAMUL
TURNEULUI

AL DIVIZIEI
FEMININE A

A

AZI, LA BĂIEȚI, 
DINAMO — I.E.F.S.

In urma tragerii la 
s-a stabilit următorul 
gram de desfășurare a tur
neului final al diviziei A la 
baschet feminin (jocurile vor 
avea loc în sala Dinamo): vi
neri, de Ia ora 18: Politehni
ca București — A.S.A. Cluj, 
I.E.F.S. — Rapid București ; 
sîmbătă, de la ora 18 : A.S.A. 
— I.E.F.S., Rapid — Politeh
nica București ; duminică, de 
la ora 10: A.S.A. — 
I.E.F.S. — Politehnica.

★
Azi, de la ora 18,30, 

pută în sala Diriamo 
I.E.F.S. — Dinamo, din 
etapei a XXII-a a i 
■masculine A.

sorti, 
pro-

Rapid,

se dis- 
meeiul 
cadrul 

diviziei

în turneul de baschet de la Cluj

Calificarea pentru C.E. nu este singurul scop 
al juniorilor români

De mîine, sala Sporturilor 
din Cluj găzduiește întrece
rile grupei C de calificare 
pentru a IV-a ediție a cam
pionatului european de bas
chet pentru juniori. Din a- 
ceastă grupă fac 'parte repre
zentativele Cehoslovaciei, 
R.A.U., Tunisiei și României. 
Pentru
Grecia (luna august) se vor 
califica primele două formații 
din fiecare grupă, cărora li 
se vor adăuga selecționatele 
U.R.S.S., deținătoare a titlu
lui, și Greciei, ca țară organi
zatoare.

Pentru echipa României, 
misiunea de a ajunge — pen-

turneul final din

REZIIITATE MODESTE III ÎNTRECERILE
SKEETIȘIIEOR BUCORESTENI

La poligonul Tunari a avut 
loc campionatul municipiului 
București la skeet seniori. 
Titlurile au revenit reprezen
tanților clubului Steaua, atît 
la individual (Gheorghe Sen- 
covici) cît și la echipe. Rezul
tatele înregistrate sînt însă 
modeste. Ce părere au spor
tivii și antrenorii ?

Rezultate: individual (200 t): 
1. Gh. Sencovici (Steaua) 178 
t, 2. G. PintjJie (C. S, Baia

3.
t,
t,

L. Cojocaru
4. N. Vlădoiu
5. D. Buduru 

t, 6. B. Marines- 
echipe : 

338 t, 2. 
Olimpia 

294 t.

Mare) 175 t,
(Steaua) 172
(Steaua) 170
(Steaua) 168
cu (Olimpia) 167 t;
(100 t) : 1. Steaua 1
Steaua II 320 t, 3.
314 t, 4. Șc. sp. nr. 1

Astăzi și vineri, tot pe poli
gonul Tunari, se vor desfășu
ra întrecerile de talere arun
cate din șanț, 200 t Ia indi
vidual și 100 t ia echipe.

tru prima dată — printre cele 
12 finaliste pare ușoară, deoa
rece, iti afara Cehoslovaciei, 
celelalte două adversare de la 
Cluj nu au „cărți de vizită" 
redutabile. Firește. această 
prezumție nu a exclus acor
darea întregii atenții pregă
tirii lotului nostru de juniori 
și aceasta din două motive: 
baschetul mondial este în pli
nă efervescență și continuu 
progres și un salt calitativ 
nu este exclus nici din partea 
reprezentanților R.A.U. și Tu
nisiei ; pregătirile au scop fi
nal o cît mai bună compor
tare la „europene", disputele 
de la Cluj constituind de< i și 
un prilej de verificare a an
trenamentelor de pînă acum, 
a posibilităților tinerilor bas- 
chetbaliști români.

Aceștia au fost reuniți în 
orașul de pe malul Someșului, 
imediat după încheierea tur
neului final al campionatului 
divizionar școlar și de iu- y- 
niori și s-au pregătit sub iuti- T 
ducerea antrenorilor V. Dăs- 
călescu și C. Dîrjan. Compo
nența lotului este următoa
rea : C. Teodorescu, D. Vinti- 
lă, Dan Niculescu, M. Zisu, 
R. Bugariu, C. Cernat, M. 
Dorneanu, St. Nagy, L. Nagy, 
D. Scutaru, St. Mathe, V. 
Zdrenghea, Dan Poleanu și 
Gh. Oțelac.

Mîine, în prima zi a tur
neului, vor avea loc partidele 
Cehoslovacia — R.A.U. și Ro
mânia —- (Tunisia.

(



în ultimul meci al preliminariilor

ECHIPA DE JUNIORI A ROMÂNIEI
AZI,

DESPR a

Reportajul dinaintea prinzuiui...

LA POIANA BRASOV, PRINTRE TRICOLORI9 7
Legături de amiciție de 

peste două decenii cu Angelo 
Niculescu și prezența lotului 
național de fotbal ne chemau 
la Poiana Brașov. Am pur-r 
ces la drum, dimineața de
vreme, pentru că nerăbdarea 
ne îmboldise peste noapte. 
Ploaia și ceața ne-au întâm
pinat din pragul casei și 
ne-au întovărășit pină la ho
telul. „Bradul", reședința 
temporară a fotbaliștilor. E- 
rau la micul dejun, intr-o 
atmosferă calmă, țesută din 
sentimente firești de priete
nie.

— Spuneți-ne, Angelo Ni- 
cultscu, de ce înaintea me
ciurilor mai grele veniți la

Poiana? De la înălțime ve- 
deți mai bine fisurile echipe
lor adverse sau închegați mai 
bine legăturile, lianții din e- 
chipa noastră?

— La Poiana sîntem mai 
liniștiți și ne putem concen
tra mai bine asupra proble
melor pe care trebuie să le 
rezolvăm. In București sau a- 
iurea atenția se dispersează ’n 
aspecte organizatorice, admi
nistrative, medicale, în pro
bleme și preocupări personale 
ale jucătorilor. în plus. Bra
șovul, întotdeauna, ne-a pri
mit cu căldură și înțelegere, 
creîndu-ne condiții de pregă
tire și odihnă deosebite.

-1- Toți jucătorii stnt pre-

zenți ? Aveți, indisponibilități, 
vă apasă griji ?

— Ixitul va fi completat 
o dată 
care îl

Hălmăgeanu, 
și nerecuperabil'

la Snagov, in tabăra
reprezentativei

de tineret
* ...Intrăm încet, cu grijă — 
mașina noastră se smucește, 
nervoasă, ca un pur singe 
■obosit — pe poarta comple
xului sportiv de la Snagov, 
■acolo unde — lîngă malul 
bătrînului lac, protejat parcă 
<le părul despletit al sălcii
lor plingătoare — se află 
reunit lotul de tineret al 
României, convocat în vede
rea Balcaniadei.

O liniște de-a dreptul 
ireală domnește peste tot și 
peste toate... Nu se zărește 
■nici țipenie de om, doar în 
balconul uneia dintre vile 
zărim un trening albastru, 
aplecat deasupra unei cărți.

Ștefănescu citește, și pașii 
noștri, amplificați pe pietri
șul aleilor, nu-i 
nu-1 deranjează 
fel...

In hol, primul 
dănescu, tînăra 
atacului stelist, un adolescent 
cu ochi albaștri, curioși, bîn- 
tuiți parca de mari întrebări 
rămase fără răspuns... Știm 
că de luni de zile îl supără 
piciorul 
de mai 
Arătăm 
«unchi.
un zîmbet silnic, neprimitor :

— De durut, nu mă mai 
doare, dar s-ar putea să ce
deze la primul efort. Muș
chiul este de vină ! Cel puțin 
așă zic doctorii...

...La etaj. Broșovschi și 
Duțan se agită, pasionați, în 
jurul mesei de ping-pong, în 
vreme ce Beldeanu, marele 
„cărăuș" al Progresului, pri
vește undeva, aiurea, peste 
Sălcii, peste lac...

— Ce-i nou. Aurică ?
— Ce să fie, nimic deose

bit. Pe două fronturi, și aici, 
și la club...

— Și unde-i mai greu ? 
Pentru o clipă tace, adu- 

nîndu-și parcă privirile :
— Hm. știu eu, poate Ia 

club, doar trebuie să reve
nim cu otice preț în „A". 
Măcar pentru cuplaje... Aici, 
însă, se pune problema pa
triotismului, anul treciftne-ău 
bătut grecii pe Republicii cu 
4—0 I O înfrîngere care nu 
se uită, acum e rîndul nos
tru. Așo câ, e greu, și acolo, 
și aici...

...Coborîm spre lac. Apele 
Snagovului
cuprinse de o tainică și inex
plicabilă mulțumire. La de
barcader — locul preferat al 
„flotilei" lui Vernescu — cei 
doi antrenori, Cernăianu și 
Tătaru, prind — sau mai 
bine zis... încearcă să prin
dă ! — pește...

Ora mesei 
sînt ultimele 
laxare.

în sfîrșit, undițele se ri
dică. Crîngașu, ca un con
tabil silitor, numără cei 3—4 
peștișori, colegul Bageac „tra
ge" cîteva imagini, un plop 
impunător ne oferă umbra 
lui. neagră ca smoala.

începe un interviu, 
minte, purtat după toate 
gulile genului.

— Așadar, în vederea me

spun nimic, 
în nici un

întîlnit, Ior- 
speranță a

sting, Ia care a fost 
multe ori accidentat, 
spre picior, spre ge- 
Iordănescu zîmbește,

par nemișcate,

este aproape, 
minute de re-

cu- 
re-

MULȚUMIRI
PENTRU ARBITRAJ a • ■

Pe adresa Colegiului cen
tral al arbitrilor a sosit o a- 
dresă din partea Biroului 
Consiliului județean pentru 
educație fizică și sport Ilfov, 
in care se aduc mulțumiri iui 
N. Câtănoiu (București) pen
tru arbitrajul prestat la me
ciul Metalul Tîrgoviște-Du- 
nărea Giurgiu, joc în care e- 
chipa 
vinsă.
așa...

din Giurgiu a fost în- 
Se mai intîmplă și

Simbătâ, la Galați
GLORIA BÎRLADOTELUL -

în urma 
venit între _ ,
Federația română de fotbal 
a aprobat ca meciul Oțelul 
Galați — Gloria Bîrlad. din 
campionatul diviziei B — 
seria I, să se dispute simbă- 
tă, de la ora 17.

acordului inter- 
cele două echipe.

ciului cu Franța — ca prim 
obiectiv, și a Balcaniadei — 
ca obiectiv final, ați convocat 
22 de jucători...

— ...dintre care trei — Va
lea, < 
s-au 
nut 
dați...

Dacă la aceștia mai adău
gați două ușoare accidentări 
— Bălan și Oprea — precum 
și faptul că „Poli" Iași ne-a 
.trimis în locul portarului Ior- 
dache un jucător de cîmp cu 
același nume, observați că in
tenția noastră de a „roda" 
aici două echipe este aproape 
compromisă.

Profesorul Cernăianu tace, 
de parcă — actor conștiin
cios — și-ar fi terminat 
scurta replică. Este rîndul 
„secundului", fostul interna
țional Nae Tătaru :

— Am adus aici un jucă
tor tânăr, Gheorghiță, de la 
Progresul Brăila, un fundaș 
central despre care veți auzi 
multe lucruri frumoase. Sea
mănă cu Dan. Are 
tentă, viteză. Cînd 
și experiență...

...și face un. gest 
larg, de parcă ar da drumul 
unei rindunici...

— După toate probabilită
țile, echipa pentru Balcania
dă o veți decide abia Ia re
venirea lotului B din Mexic, 
lot care ar mai putea oferi 
cîțiva prezumtivi titulari, 
poate pe Dincuță, poate pe 
Tătaru, poate pe Vigu. Pînă 
atunci, 
schelet de echipă ?

Cei doi 
semnificative, 
nu spună nimic bun.

— E cam devreme. Abia 
sîmbătă, după „amicalul" de 
la București, ne-am putea 

Oricum, „mijlo- 
va fi al Progresului — 

Dudu Georgescu,

Olteanu și Both — nu 
prezentat! Primul reți- 
de examene, ceilalți, 

. dispăruți ? !

începînd de astăzi, 
cu sosirea lui Pexa. 
înlocuiește pe 
suferind 
(probabil) pină la mondiale.

— Vă pregătiți intens ?
— Ne odihnim după rigo

rile campionatului și ne for
tificăm pentru bătăliile care 
ne așteaptă.

— Se spune că superstiția 
vă aduce la Poiana, că aerul 
muntelui și verificările prea
labile cu Steagul roșu v-au 
purtat noroc in calificare.

— Nu ne-am gîndit Ia asta. 
Adevărul este că ozonul bra
zilor, ambianța de lucru, izo
larea dc indiscrețiile reporte
ricești urgentează recuperă
rile medicale și măresc ran
damentul pregătirii.

— Ce înseamnă pentru e- 
chipă meciul cu Franța?

— Nu este nn scop în sine, 
ci o etapă, o treaptă pe sca
ra pregătirilor noastre. Nu 
neglijăm rezultatul, dar îl 
subordonăm scopului final — 
forma maximă pentru Mexic. 
Știm că Franța are o echipă 
tânără, prestigioasă, foarte 
ambițioasă — după relatările 
colegului Boșkov, antrenorul 
naționalei bulgare — care se 
străduiește să acrediteze ideea 
că necalificarea sa este un 
accident pentru o formație e- 
gală în valoare cu cele 16 fi
naliste.

— Care sînt principalele 
calități ale echipei române ?

— Omogenitatea și dorința 
de afirmare, de luptă.

— Stnt echipe care trăiesc

prin citeva „stele" servite im
pecabil de „locotenenți" labo- 
rioși, gata de sacrificiu. Cul
tivați acest principiu?

— Nu cultivăm nici oa
meni, nici posturi. Fotbalul 
este o luptă în care toți tre
buie să se dăruie în mod e- 
gal, colectiv, în apărare și 
atac, cu valorificarea supe
rioară a punctelor forte, a 
puterii de percuție sau a zi
durilor de apărare. Dacă an
grenajele funcționează bine, 
„stelele'1 omogenizează echipa 
pe un plan superior.

— Sînteți foarte calm și a- 
cest sentiment s-a imprimat 
și in psihologia echipei. ~ 
unde vă 
tere ?

— Din 
o am în 
lor de dăruire, în devotamen
tul cu care știu că-și vor 
servi cauza. Panica ne-ar se
cera picioarele.

— Ordinea și disciplina e- 
chipei sînt reflexul severită
ții federației ?

— Nu, sînt atributul unei 
tinereți conștiente și înnobi
late de răspundere.

— Cit veți sta la Poiana?
— Toată săptâmîna. O îm

părțirii între pregătire fizică 
generală, studiu teoretic, cu
noștințe tehnico-tactice, joc cu 
accent pe intensificarea tra
valiului în teren, pregătirea 
acțitmior ofensive și, 
țeles, vineri jocul cu 
roșu.

Angelo Niculescu și 
mescu s-au uitat la 
apropia ora antrenamentului. 
Promitem, totuși, să mai re
venim.

trageți această
De 

pu-

careîncrederea pe 
oameni, în puterea

bineîn- 
Steagul

dr. To- 
ceas. Se

A venit și Ziua lui „ori... 
ori“ a juniorilor. Ca și jocul 
primei echipe a țării cu na
ționala Greciei, meciul de azi 
al celei mai tinere reprezen
tative române va tăia ireme
diabil (pentru adversari sau 
pentru noi) nodul îndoielilor.

Azi, la ora 18,30, vom ști 
dacă echipa României de ju
niori va participa la cea mai 
importantă competiție conti
nentală (a vîrstei) 
U.E.F.A., care se 
șura în luna mai, 
— sau va rămîne

Interesant este 
cele trei rezultate posibile 
ale partidei — 1, x, 2 — dau, 
fiecare din ele, o altă echipă 
câștigătoare a grupei. La vic
toria echipei poloneze — ea 
este cea care se califică la 
turneul U.E.F.A. (totalizînd 
cele mai multe puncte din 
grupă, cinci) ; la meci nul, 
toate cele trei concurente vor 
ajunge la același număr de 
puncte, patru, echipa califi
cată fiind cea a Uniunii So
vietice, care are cel mai bun 
golaveraj; în sfîrșit, victo
ria echipei României i-ar adu
ce ei numărul cel mai mare 
de puncte, cinci, și o dată cu 
ele calificarea.

Așadar, reprezentativa noas
tră „under 18 years" are o 
singură șansă, o singură le
gitimație valabilă pentru Sco
ția : VICTORIA.

Părerea noastră este că ju
niorii români au „asupra lor“ 
această legitimație, cu alte 
cuvinte au calitățile necesa
re pentru a învinge; rămî
ne, însă, să lupte pentru afir
marea lor, angajîndu-se cu 
toată dăruirea din primul 
pînă în ultimul minut de joc.

Meciul va fi, fără îndoia
lă, greu — polonezii își vor 
apăra cu îndîrjire ultima

— turneul 
va desfă- 
în Scoția 

acasă, 
faptul că

șansă —, dar nu putem, uit^ 
că la Varșovia, în jocul tur) 
fotbaliștii noștri au fost la urț 
pas de victorie (pe Care au 
scăpat-o din mînă, printr-d 
greșeală copilărească), pasul 
care la București, în fața pro
priului public, este mult mai 
lesne de făcut.

Iată cele două formații 
care se vor alinia la fluierul 
arbitrului cehoslovac KAREL 
STAREA —• ajutat la linie 
de Constantin Petrea și Vic
tor Pădureanu :

ROMANIA : STANA — 
DOBRAU, DEHELEANU, G. 
SANDU, HAJNAL, BOLONI, 
SAMEȘ, VLAD, GHER- 
GHELI, HELVEI, NĂSTASE.

POLONXA : PALUCH — 
BULZACKT, PLASZEWSKI, 
KRASKA, CIPKA, FOLFOLC, 
MOLENDA, GRZYWACZEW- 
SKI, KMIECIK, CALUS, 
OSTALCZYK.

MECIUL SE 
STADIONUL 
ȘI ÎNCEPE LA

JOACĂ PE 
REPUBLICII
ORA 17.

CLASAMENTUL ÎNAINTEA 
ULTIMEI CONFRUNTĂRI

alură, de
va căpăta

cu mina,

însă, ați schițat un

schimbă priviri
©are par să

pronunța... 
cui" 
Beldeanu, 
iar atacul va conta pe Ca- 
niaro, Ștefănescu, Kun II și 
Petreanu. Portarii sînt, in
tr-adevăr. o problemă.

...De undeva, se aude o 
toacă, amintind de zilele cu 
incendiu de altădată... A sosit 
ora mesei. Băieții coboară 
unul cite unul, Gruber, Crîn
gașu, Ciugarin, Duțan, Ior- 
dănescu, Oprea, Florescu.

Ovidiu IOANITOAIA

1. U.R.S.S,
2. România
3. Polonia

DE LA I.E.A.B.S
LA JOCUL DE FOTBAL 

ROMANIA — POLONIA (JU
NIORI) CARE SE DISPUTA 
AZI 23 APRILIE A.C. PE 
STADIONUL REPUBLICII, 
ELEVII VOR AVEA INTRA
REA GRATUITA LA PELU
ZA I, SECTOARELE 44—45 
șr LA PELUZA a II-a SEC
TOARELE 24—25.

INTRAREA ELEVILOR SB 
FACE NUMAI PE BAZA DE 
CARNET DE ELEV.

utofinanțarea unei 
secții s'au unui club 
de fotbal nu e o 
treabă atît de sim
plă cum pare uno
ra. Este o idee 
bună, dar care tre
buie serios cumpă

nită. Pe parcursul activității mele 
am condus secția de fotbal Pe
trolul în două situații organiza
torice și financiare diferite. Pri
ma oară, cind secția aparținea 
unei asociații sportive de pe 
Ungă comitetul sindical al între
prinderii. Treburile n-au mers 
prea bine, neînțelegerea necesi
tăților unei echipe de performan
ță, circumspecția și temerile ce
lor ce aveau responsabilitatea 
oficială generfnd multe ‘ “
situația a fost oarecum 
lă șj atunci s-a trecut la 
cluburilor sportive de _____
manță. Măsura a determinat un 
oarecare progres, dar mai apoi 
s-a observat că o conducere 
de club cu 18—29 de secții are 
în mod obligatoriu capacitatea 
șl atenția dispersate. în urma a- 
cestel experiențe s-a ajuns, tn 
ultima vreme, la concluzia că 
dezvoltarea fotbalului nostru va 
fl condiționată șl de recunoaște
rea specificului problematicii 
sale, mal complexe decit a altor 
ramuri sportive, problematică ce 
necesită o tratare aparte. Ast
fel, s-a impus ideea autonomiei 
financiare șl autogestiunil atit 
In Ierarhia C.N.E.F.S. — federa-» 
ție. cît și în cea club — secție 
de fotbal. Ne aflăm în prezent 
la începutul acestei etape.

Esența finanțării unei secții de 
fotbal constă în obținerea de ve
nituri proprii, cu cit mal multe 
cu atît mal bine, pentru conso
lidarea ei organizatorică, teh
nică etc. De la 1 innfarle 1970, 
F.R. Fotbal și-a căpătat autono
mia gestionară, clarificînd ches
tiunea surselor el de venituri și 
obținind 
pentru a 
țiiior de 
Aceleași 
rezolvate 
— secție 
federației 
tură șl e 
cerea secțiilor nu beneficiază încă 
de acest drept în raza ei de acti
vitate și impedimentul e mare. In 
cadrul unităților fotbalistice sînt 
investiți să hotărască și să sem
neze tot cel ce făceau aceste 
operațiuni șt înainte de 1 ianua
rie 1970, adică responsabilii clu
bului. fapt care plasează de la 
început acțiunea de autonomizare 
într-un impas. Conform mentali
tății actuale, conducătorii sec-

Viilor de fotbal nu vor obține 
niciodată acest atribut, fiindcă 
ei stnt activiști voluntari, iar 
prevederile în vigoare afirmă că 
numai un salariat ÎI poate exer
cita. AȘa stînd lucrurile, auto- 
gestiunea reală nu va veni. Ml 
se pare normal să se renunțe 
la această optică rigidă. O con
ducere colectivă de secție, aleasă 
în urma unor acțiuni oficiale, 
poate după opinia mea primi 
toate drepturile și toate respon
sabilitățile, de la celo morale 
pînă la cele penale, in timp ce 
forul superior, clubul, ar trebui 
rd continue numai exercitarea

cal o pot face cu mare randa
ment în cadrul asociației mem
brilor susținători, care trebuie, 
în sfîrșit, să devină o mare for
ță organizatorică și financiară, 
nu numai sufletistă :

— procurarea 
cuantumul lor 
tența echipei șl 
tatea ei. Ca să faci rentabilă o 
secție de fotbal, cel mal impor
tant lucru, după opinia mea, este 
modul cum vel ști șl vei reuși să 
prezinți echipa în fața publicu
lui. Alcătuirea judicioasă a lo
tului. punerea in formă și men
ținerea echipei în formă cit mal

deveniturilor, 
depinzînd exis- 

apoi capâci-

ultimul aspect major, esen- 
- în 

I a! 
I să 
albă 
doar

greșeli, 
genera- 
crearCa 
perfor-

prerogativele necesare 
dispune asupra direc- 
utilizare a fondurilor, 

aspecte sînt însă ne- 
In cadrul relației' club 
de fotbal. Conducerea 
are drept de semnă- 

foarte bine așa, condu

j——- -

FOTBALUL ÎN ETAPA AUTONOMIEI FINANCIARE

CRHAZÂ i

unei activități de îndrumare șl 
control. Mi se pare logic să fie 
astfel. Ar însemna să ne facem 
nepermlse iluzii cu privire la 
fondul problemei autonomiei șl 
autogestlunii secțiilor dacă lu
crurile vor rămîne așa ca pină 
acum. De aceea, prima măsură, 
cca mai urgentă, pe care ar tre
bui să o adopte federația ar fi 
conferirea de drepturi depline 
secțiilor de fotbal în direcțiile 
procurării șl cheltuirii veniturilor.

Anul acesta, secțiile de fot
bal din divizia națională mai 
sînt încă parțial subvenționate. 
Din 1971, acest ajutor va înceta, 
bugetele secțiilor pferzînd astfeî 
cîteva sute de mi! de lei. In 
fața acestei perspective trebuie 
meditat serios asupra următoa
relor aspecte, decisive pentru în
făptuirea autofinanțării depline :

— reevaluarea cadrului orga
nizatoric, alcătuirea unor condu
ceri de secții 
gice pentru 
repartizarea 
unor oameni 
besc fotbalul 
el. Toți cei ce vor să fie pre- 

v zențl în mijlocul fotbalului lo-

competente șl ener- 
munca operativă ; 

de sarcini precise 
pricepuți, care iu- 
și au timp pentru

mult pe durata campionatului sînt 
condiții primordiale. Pe scurt, 
forma echipei aduce banii. Acum 
despre altceva. Publicul vede 
echipa cînd începe campionatul, 
încasările acum încep. Dar ran
damentul echipei se hotărăște în 
perioada dintre două campionate. 
Atunci e faza de construcție sau 
de reconstrucție a formației. A- 
tunci trebuie să al și destui bani 
șl tocmai în vremea aceea nu în
casezi nimic, rămînînd să te sus
ții numai din veniturile provenite 
de la membrii susținători, donații 
șl din alte surse fără importanță. 
Chestiunea e dificilă. Secțiile de 
fotbal n-au încă un fond de re
zervă și nu vor putea să-I aibă 
încă 2—3 ani. Deoarece trecerea 
la autofinanțare totală e cam 
bruscă, pentru necesitățile acestei 
perioade federația ar trebui să 
găsească posibilitatea oferirii 
unul fond de rulment. Pregătirea 
echipei in această perioadă, ho- 
tăritoare pentru randamentul ei, 
pentru forța ei de atragere a 
publicului, necesită bani, pe care 
deocamdată ar trebui să-i obțină 
secțiile dintr-un fond de rul
ment ;

țial pentru Intrarea reală 
etapa preconizată, este cel 
normativelor. Ele ar trebui 
fie adaptate la specific, să 1 
flexibilitate, să prevadă 
niște limite nu să coboare pină 
la detalii absurde. Trecînd la 
concret am să mă refer la două 
situații Insolubile, datorită igno
rării specificității fotbalului. In 
perioada de completare a lotului 
de jucători, fotbaliștii noi sînt 
luațl cam după ureche. Metoda 
este de multe ori falimentară. 
In mod nobmal. ar trebui să-l 
aducem, să-i verificăm atent in 
antrenamente și meciuri timp de 
10-14 zile. Dar o asemenea ope
rațiune costă bani. Iar pînă acum 
nu l-a prevăzut nimeni. De a- 
ceea. ne trezim adesea că X 
nu e în realitate așai d« bun 
cum ne fusese recomandat sau 
cum ni se păruse nouă, văzîn- 
du-1 pe fugă, sau că Y nu se 
potrivește stilului de joc al e- 
chipei noastre. A doua chestiune. 
Cînd se pune problema să trans
ferăm un fotbalist talentat din 
categoriile interioare, echipa șa 
nu țl-I dă numai așa. de dragul 
ochilor tăi. Ele sînt în genere 
echipe modeste și dacă au cres
cut un jucător bun au dreptul 
să primească o recompensă. Dar 
tu nu Ie poți da nimic. Sau, 
cel mult, poți merge să jopl în 
orașul 
Soluția 
fiindcă ..... _..... .
plouă în ziua aceea, să nu vină 
lume. Iar încasările ce ar trebui 
să rămînă formației gazdă să 
fie derizorii. Mal firesc ar fi să 
le putem da din veniturile noas
tre o donație sau niște seturi 
de echipament, dar această ope
rațiune elementara e prohibită 
în prezent, datorită unor regle
mentări străine de necesitățile 
unei echipe de fotbal de perfor
manță.

în ziarul „Sportul** au fost ex
primate pînă acum puncte de 
vedere interesante despre impli
cațiile autonomiei financiare si 
autogestiunll secțiilor de fotbal. 
Mă rallez si eu tuturor celor 
ce-au recunoscut valențele ideii, 
afirmînd în continuare că ‘ ' 
necesare măsuri energice și 
cumpănite pentru triumful 
lor principii, tn caz contrar 
dește riscul compromiterii lor. și 
pentru viitorul fotbalului nostru 
ar

•cela un meci amicei, 
nu e totdeauna bună, 
poți avea ghinionul Bă

sînt 
bine 
noi» 
p!n-

al

fi păcat.

Gheorghe URICH 
vicepreședinte

l secției de fotbal Petrolul

NIMIC NOU SUB SOARE
Numele și prenumele

Adresa

CUPON DE CONCURS

* *

♦'

este oglinda 
iubește sim- 
spectacolului

Fotbalul modern 
omului de azi, care 
plitatea și pretinde 
emoția intensă.

El s-a născut — 
nevoie de a se adapta gustului 
public.

Jocul de azi e simplu. Răs
punde perfect lozincii moderne : 
minimum de efort, maximum 
de randament.

S-au suprimat pasele scurte și 
numeroase. Din două mișcări 
mingea a ajuns în fața porții. 
Jocul de cîmp a fost redus la 
minimum pentru a lăsa loc 
fazelor din fața porții, in care 
emoția îl stăpînește deopotrivă 
pe spectatori și pe jucători. 
Publicul trăiește din plin acea
stă ciocnire de forțe tinere. Și 
o trăiește intens șt continuu 
pentru că în noul joe toatei for
țele converg spre poartă și fa
zele de gol se succed .......
ziclune. Iuțeala — iată 1 
balului modern.

In fotbalul dinainte, < 
mentele aveau un joc 
funcțiuni bine stabilite, 
șii jucau numai în apărare, mij
locașii în atac și apărare, iar 
înaintașii numai în

...Fotbalul modem 
mai elastic. Departe 
șablon plictisitor, el 
celor mai mari 
inte, dacă jocul 
dreaptă, interul 
stingă șomau, 
cruciș, care răstoarnă 
dată situația, este numai 
din mișcările menite să
rească neprevăzutul fotbalului 
modem.

Mal departe. Simplul fapt că 
în jocul de azi compartimentele 
nu mai sînț rupte, că întreaga 
echipă ia parte în atac și apă
rare, asigurîndu-se astfel, în tot 
momentul, o legătură între di
feritele compartimente, nu este 
“Jkă. &P.U & Ims®. asii xaiiațu ?

din această

ct! repe- 
baza fot-

cornpai’ti- 
rlgid, cu 

. Funda-

atac.
este mult 

de a fl un 
se pretează 

variațluni. îna- 
ge aripa 

extrema 
jocul în 

dintr-o 
una 
mă-

era
Și 

Azi

Această mărire și complicare a 
posibilităților de joc nu dă naș
tere unei nesfîrșite serii de in
terpretări, în care talentul, clar
viziunea și imaginația jucătoru
lui să fie în largul lor ? Siste
mul 
nare 
mai 
rilor, 
rilor

Fotbalul modem este mai ra
țional. Un exemplu. Se spunea 
înainte : „Cea mai bună apă
rare este atacul“. Era, deci, o 
fatală neglijare a apărării. 
Dacă adversarul dă trei goluri, 
trebuie să dai patru ca să riș
ti gi. In fotbalul 
rarea are aceeași 
ca și atacul. Nu 
marchezi. Poți cîștiga mai ușor 
dacă adversarul nu-ți mar
chează. Dar această egalitate nu 
s-a făcut scindind echipa în 
două. Te aperi și ataci cu toți 
oamenii. In proporții diferite 
toți jucătorii unei echipe iau 
parte la acțiunile de atac și 
apărare. Fotbalul de azi pune 
bază pe ansamblu, nu pe com
partimente și jucători.

★
Aș fi foarte bucuros ca în 

rindurile de mai sus cititor/, 
și specialiștii sS recunoască tră
săturile fundamentale ale fotba
lului modern.

Șl cred că greu s-ar găsi 
cineva care să fie de altă pă
rere, fiindcă ■•ealmente acestea 
sînt — în linii mari — coordo
natele fotbalului modern.

rindurlle 
le-atn 
sint 
's-am

modem a adus o coordo- 
a forțelor, o distribuire 

regulată a energiei jucăto- 
nu o încătușare a însuși- 
personale.

de azi apă- 
însemnătate 
numai să

...Numai câ 
sus, deși nu 
ghilimele, nu 
prea recentă ; 
de mult, în volumul 
nostru", pe care ’ 
în anul 1937.

Vreau să spun că nu se poate 
vorbi de un fotbal modern de 
dată recentă — cum cred foarte 
multi h ci că el s-a ivit q

mai 
între 
dată
mai

de 
pus 

de o 
scris
„Fotbalul 

l-am tipărit

modificarea regulii de 
cu adoptarea s’stemu-

dată cu 
ofsaid și 
lui W. M. al Iul Chapman, care 
a adus viteza și dinamismul în

Fotbalul modern evoluează și 
va evolua in continuare. Dar 
„modernitatea'* sa nu a fost 
adusă de așezarea braziliană 
4—2—4 (nici ea cu totul origi
nală, căci o folosise mult îna
inte antrenorul Bukovi, la 
M. T. K. Ungaria, din conside
rente interne de formulă a echi
pei, datorită plecării în străină
tate a celebrului centru înain
taș Hofling, înlocuit cu mijlo
cașul Palotaș, căruia i s-a dat 
tricoul cu nr. 9 Insă și indicația 
de a juca, totuși, pe postul său 
retras) și nici de altele de acest 
gen, născocite la ultimele ediții 
ale campionatului mondial. 
„Noutatea** numără aproape pa
tru decenii dc Ia apariția ei...

Fotbalul este ca și moda vesti
mentară la bărbați : prea puține 
inovații — dar in schimb o veș
nică tendință de reîntoarcere la 
redingotă...

Cred că vom fi cu atît mai 
moderni in fotbal, cu cit vom 
juca mai repede și mai bine, 
ca urmare a unei pregătiri fi
zice. tehnice și moral-volitive 
(conjugată neapărat cu sacrificii 
de viață personală h menite să 
favorizeze apariția cit mal mul
tor personalități pe terenurile 
noastre de joc.

Modernitatea fotbalului nostru 
se va afirma în modul cel mai 
eficient pe plan competitiv in
ternațional atunci cînd fotbali
știi noștri vor reuși să-și însu
șească in totalitate principiile 
de pregătire și concepția cores
punzătoare despre sport, atunci 
cînd vom crea promoții întret’i 
de virtuozi plini de virtuți ca 
oameni.

Altfel, totul rămîne de dome
niul teoriei pure...

Petre STEINBACH

1. ce r””" ■ :z~ “:::z
SFERTURILE DE FINALA (reamintim : 
se califică primele DOUA CLASATE) ?

A..............................................
B . . , . ......................
C..............................................
D . . ................................

2. CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU 
din fiecare grupă

GRUPA 
GRUPA 
GRUPA 

GRUPA

■k

Prin noua formulă apli
cată la tragerile săptămî- 
nale LOTO, participanții 
beneficiază 
premiilor 
bani, și de 
te cîștiguri 
autoturismele.

Astfel, la tragerea LOTO 
de mîine. se pot ciștiga :

— autoturisme 
1100, MOSKVICI 408 
SKODA 1000 M.B. ;

—• excursii pe COASTA 
DALMAȚIEI. Excursiile se 
efectuează cu autocarul și 
durează circa 19 zile. Va
loarea unei excursii este 
de 6.500 lei ;

— excursii pe ruta : 
PRAGA — KARL MARX- 
STADT — ERFURT — 
LEIPZIG — MEISSEN — 
DRESDA — BUDAPESTA. 
Excursia se efectuează cu

— în afara 
obișnuite în 
alte importa n- 
in frunte cu

DACIA
Și

LOTO-PRONOSPORT
MARI AVANTAJE 

LA LOTO

trenul și autocarul și du
rează 15 z.W:. Valoarea
unei excursii este de 3.700 
lei.

Nu lipsiți de la tragerea 
LOTO de mîine, care vă 
oferă posibilitatea obține
rii unui important premiu 
în autoturisme, excursii 
sau bani.

numerele extrase
LA CONCURSEI. NR. 17 

DIN 22 APRILIE 1970

EXTRAGEREA I : 35 38 9 
2 5

Fond de premii : 444 209 lei 
EXTRAGEREA a II-a : 30 44 

8 12 31 35 40 4

7

\
Eclipsata r campionatul:, 

formațiilor Sin divizia A, în- , 
trecere^ echipelor categoriei, 
secundă atrage totuși atenția 
unei mari mas? de amatori de 
fotbal. Dei duminică însă, da< 
torită „pauzei mexicane‘7 
capul Se afiș al programului > 
fotbalistic îl vor deține înlil-? 
nirile de ,',B“. Și, desigur, nu* , 
mărul spectatorilor va crește 
substanțial, deoarece în am., 
bele serii lupta pentru cuceri-* 
rea primului loc, cît și pen
tru evitarea retrogradării de- ' 
vine tot mai pasionantă. în 
seria I, liderul, Progresul 
București, are în prezent un 
avantaj de 3 puncte față de 
principala sa adversară, Meta
lul Tîrgoviște, dar, în schimb, 
pe cea de a 3-a clasată (Fla
căra Moreni) o despart doar 
patru puncte de actuala deți
nătoare a lanternei roșii (Glo
ria Bîrlad). în seria a II-a, 
primele 6 echipe luptă cu șan
se oarecum egale pentru 
șefie.

întrecerea divizionarelor B 
a fost umbrită însă de abateri 
disciplinare. Chiar duminică, 

din 
un 
Un 

jucător (Dobre Marin de la 
Metalul București) s-a supă
rat pe un> arbitru de linie și 
și-a făcut singur dreptate, lo- 
vindu-1 !

Cazul relatat nu constituie, 
însă singura abatere disciplir 
nară din actuala ediție a cam
pionatului diviziei secunde. 
Asistînd în fiecare joi seara 
la ședințele Comisiei centrale 
de competiții și disciplină a 
F. R. Fotbal am fost martori 
la răsfoirea unor liste lungi de 
jucători certați cu fair-play- 
ul, componenți ai majorității 
echipelor din „B“. Analizarea 
fiecărui caz s-a soldat, Drese; 
cu aplicarea unor 
care însumează zeci 
suspendare. Spre 
iată cîteva cifre : în 
etape suspendare a jucătorilor 
indiseiplinați (Progresul Bră
ila 7 etape. Metalul Hunedoa
ra 4, Știința Eacău (1. Metalul 
Tîrgoviște 2 ș.a.m.d...). Multe 
dintre echipele ai căror com
ponenți au apărut în fața co
misiei au luat măsuri cores
punzătoare și rezultafele s*au 
observat în evoluția sportivă 
a acestora în partidele din 
retur. Dar, au fost și meciuri 
la care s-au întîmplat inci
dente destul de grave, ca. ur
mare a atitudinii nesportive 
a unor jucători, care au pro
testat în mod cu totul neper- 
mis la deciziile arbitrilor, in- 
citînd în ace'st fel spectatorii. 
Conducătorii echipelor gazdă, 
în loc să îa măsurile organi
zatorice ce se impuneau, au 
privit cu multă îngăduință și 
uneori au încurajat manifes
tările de așa zis patriotism 
local. La această concluzie s-a 
ajuns și în ultimul caz dezbă
tut de comisia centrală de 
competiții și disciplină. Cel al 
secției de fotbal Vagonul 
Arad (secției i s-a ridicat 
dreptul de a organiza parti
de oficiale pe teren propriu 
timp de două etape). După 
cum se vede, membrii birou
lui secției de fotbaJ Vagonul 
n-au reținut nimic din „păța
niile" colegilor de întrecere 
Știința Bacău (3 etape), C.S.M. 
Reșița (3 etape), Metalul Tîr
goviște (o etapă) șl Politeh
nica Galați (3 etape).

Se pare că prevederile nou
lui Regulament de organizare 
a activității fotbalistice nu 
sînt cunoscute nici de birour 
rile secțiilor de fotbal, nici 
de antrenori și jucători șl cu 
atît mai puțin de suporterii 
echipelor. Altă explicație nu 
găsim față de înmulțirea ca
zurilor de indisciplină pe te
renurile de fotbal, fiindcă în 
acest Regulament există un 
capitol special în care sînt 
expuse abaterile și sancțiuni
le. Iar sancțiunile sînt destul 
de aspre !

Așadar, din scurta reamin
tire a unor sancțiuni aplicate 
unor jucători și secții de fot
bal din „B“, reiese că se duce 
o slabă muncă de educare. 
Antrenorii cred că au 
obligația de a pregăti 
punct de vedere tehnio 
sportivi, iar de comportarea 
elevilor lor pe teren cit și în 
societate trebuie să se ocupe 
alții...

Acolo unde ea se manifestă, 
trebuie 
tudine. 
ror să 
curînd.

corespondentul nostru 
P. Neamț ne-a semnalat 
fapt aproape incredibil.

sancțiuni 
de etape 
edificare, 
tur 65 de

doar 
din 
pe

schimbată această atl- 
Ar fi în folosul tu tu
se întîrhple cit mai

Pompiliu VINTILA

Fond de premii : 396 162 lei
Plata premiilor pentru acest 

concurs se va face astfel :
țn Capitală începind 

30 aprilie 1070 pînă la 
1970.

în țară începind de 
mallv luni 4 mai 1970 
6 Iunie 1970.

de jrl
6 iunie

aproxi- 
pină 1»

a

Un premiu de 100 000 lei >1 
altul de 99 65-1 lei la tragerea 
Lotn din 17 aprilie 1979.

Extragerea I : Categoria
II-a: 2,05 variante a 99 634 lei:
a 111-a: 14,95 a 6 832 lei; a 
IV-a: 28.30 a 3 609 leu a V a ; 
151,45 a 574 lei; a Vi-a: 276,10 u 
370 lei.

Extragerea a II-a : Catego
ria B : 1,25 variante a 100 000 
lei: t : 7,95 a 12 090 lei: 
15.25 a 4 833 lei; E : 
3 535 Iei: F : 57 a 1 293

Ambele extrageri: Z: 
a 100 lei.

Premiul de categoria 
d® la extragerea I a fost obți
nut de FLOREA ELIȘABETA 
din Sighet ;

Premiul de categoria b a 
revenit participante! RUSU. 
MARIA din Iași.

D : 
20.35 a 
Iei.
1 104,05 

-S 
a n-a

■w



Agenda internațională a piloților noștri
® O Cupă pentru automobîliștii țărilor socialiste • Feleacul

pe urma gloriei de altădată • Raliul balcanic 1970 - în Bulgaria

S* Componenții echipei naționale vor începe în curînd pregătirile

„CUPA LATINĂ" LA BOX ?
De mai multi ani au deve

nit tradiționale, în cîteva 
sporturi (tir, handbal etc.), 
competițiile rezervate sporti
vilor din tăvile latine.

După cite sîntem informați, 
Federația română de box, ur- 
mînd exemplul' celorlalte dis
cipline sportive, dorește să 
inițieze o „Cupă latină" pugi- 
listică.

Se caută, deocamdată, o 
formulă de disputare care — 
prin periodicitate și condiții 
de vîrstă și valoare — să sa

tisfacă interesele tuturor fe
derațiilor naționale prevăzute 
a participa. Argumentul prin
cipal al inițiatorilor este acela 
de a oferi boxerilor (tineri 
sau consacrați) un calendar 
competițional internațional 
mult mai bogat decît cel care 
le stă actualmente Ia dispo
ziție. >

Propunerea ar urma să fie 
evocată în convorbiri cu re
prezentații federațiilor pugi
listice din Italia, Franța, Spa
nia, Portugalia și alte țări.

CONCURS INTERNAȚIONAL
DE PENTATLON MODERN LA EREVAN

EREVAN, 22 (prin telefon). 
11 echipe de seniori și una de 
juniori (a României) au luat 
duminică startul într-un im
portant concurs internațional 
de pentatlon modern. La aceas
tă a doua confruntare la care 
participă în cadrul turneului 
în U.R.S.S. pentatloniștii ro
mâni au avut .pînă ocum o 
comportare remarcabilă.' Proba 
de călărie a fost cîștigată de 
Vagarskian (Armenia III) cu 
1 100 p. Iată locurile ocupate 
de sportivii noștri : 6. Călina 
975 p, 31. Zamfir 720 p, 32.

Spirlea 715 p, 36. Bănet 575 p ; 
scrimă : 1. Bako (Ungaria)

1 097 p ; 6. Călina 976 p, 29. 
Spirlea 640 p, 31. Bănet 604 p,
41. Zamfir 568 p ; tir : 1.
Schmidt (R.F.G.) 1088 p. 19.
Bănet 936 p, 24. Spirlea 846 p,
42. Zamfir 726 p, 43. Călina 
604 p. In clasamentul pe echi
pe conduce R.F.G., iar selec
ționata de juniori a României 
ocupă locul 8.

• Anglia — Irlanda de Nord 
3—1 • Bobby Charlton și-a 
onorat jubileul „100" cu un 
gol • Peru — Salvador 3—0
• Benfica Învinsă la Belgrad

Peste 100 000 de spectatori 
au urmărit pe stadionul 
,,Wembley" din Londra me
ciul dintre selecționatele An
gliei și Irlandei de Nord, con- 
tînd pentru catnpionatul in- 
terbritanic. Prestînd un joc 
de un bun nivel tehnic, fot
baliștii englezi au obținut 
victoria cu scorul de 3—1 
(1—0) prin punctele marcate 
de Peters (min. 10), Hurst 
(min. 54) și Bobby Charlton 
(min. 80). Best a înscris uni
cul punct al irlandezilor. Cu 
acest prilej, cunoscutul ju
cător englez Bobby Charlton 
a îmbrăcat pentru a 100-a 
oară tricoul naționalei. Pre
ședintele F.I.F.A., sir Stanley 
Rous, i-a înmînat lui Bobby 
Charlton la sfîrșitul jocului 
un trofeu de argint din par
tea federației engleze de spe
cialitate. Bobby Charlton, în 
vîrstă de 32 de ani, a jucat 
pentru prima oară în echipa 
Angliei în anul 1958.

în meciul cu echipa Irlan
dei de Nord, antrenorul re
prezentativei engleze, sir Alf 
Ramsey, a făcut cîteva mo
dificări în formație, datorate 
unor accidentări survenite în 
jocurile de campionat sau 
meciurile de Verificare. Ram
sey a utilizat următoarea for
mație : Banks — Newton
(Beli, min. 80), Hughes, Mul- 
lcry, Moore, Stiles, Coates, 
Kidd, Bobby Charlton (că
pitanul echipei), Hurst, Pe
ters.

Echipa Irlandei de Nord a 
jucat în următoarea forma
ție : Jennings — Craig. Cle
ments, O’Kane, Neille, Nichol
son, McMordie, Best, Dougan, 
O’Dochcrty, Lutton.

Jocul a fost condus de 
spaniolul Pintado.

★
Continuîndu-și pregătirile 

în vederea turneului final al 
campionatului mondial din 
Mexic, selecționatele Peru și 
Salvador s-au întîlnit la Lima 
într-un meci de verificare. 
Victoria a revenit gazdelor 
cu scorul de 3—0 (0—0) prin 
golurile marcate de Gallardo, 
Soții și Castilo. Net supe
riori, fotbaliștii peruvieni au 
obținut o victorie clară și 
numai forma excelentă a 
portarului Raul Magana (Sal
vador) a făcut ca scorul să 
nu ia proporții.

★

La Zagreb s-a disputat în- 
tîlnirea internațională amica
lă dintre echipa locală Dy
namo și formația Benfica 
Lisabona. Fotbaliștii iugoslavi 
au obținut victoria cu scorul 
de 2—0 (2—0) prin golurile 
marcate de Lamza (min. 35) 
și Lali (min. 41).

PE PISTELE
MARATONUL 

DE LA BOSTON
Maratonul internațional de 

la Boston a fost cîștigat de 
atletul englez Ron Hill, care 
a parcurs clasica distanță de 
42,195 km în 2 h. 10:30. Irlan
dezul Eamon O’Reilly s-a cla
sat pe locul doi în 2 h 11:12, 
Urmat de Patrick McMahon 
(Boston), în 2 h 14:53. La 
startul probei au fost pre- 
zenți un număr record de 
participanți : 1 174, din care 
au terminat dificila probă 150.

ELECTROPUTERE
CRAIOVA (spadă) A EVOLUAT 

IN BULGARIA
O victorie și o îhfrmgere. 

Acesta a fost bilanțul spada-, 
sinilor de la Electroputere 
Craiova la turneul internațio
nal de la Pleven : 18—7 cu 
Spartak Pleven : 11—14 cu 
TSKA Sofia. In clasamentul 
individual însă locul I 1-ă o- 
cupat Al. Mironov cu 9 vic
torii, urmat de Palavramov 
(TSKA) cu 8 v. și D. Popescu

DE ATLETISM
La St. Louis, atletul fin- 

prăjina cu 5,05 m. 
landez Erkki Mustakari a 
cîștigat proba de săritură cu

La La Fayetteville (S.U.A.), 
americanul Feuerbach a ter
minat învingător în proba de 
aruncarea greutății cu per- 
formața de 19.41 m.

„Fotbalistul de aur“ 

al Italiei
Ugo Ferrante (Fiorentina) 

a primit trofeul „Fotbalistul 
de aur — 1970“ oferit de o 
comisie de ziariști italieni de 
specialitate. Anul trecut tro
feul a fost decernat lui Maz
zola (Inter), iar în anii din 
urmă laureații acestui pre
miu au fost cunoscuții in
ternaționali Facchetti, Cap- 
pellini, Prati etc.LA ROVINJ:

FISCHER ARE TREI ÎNTRERUPTE

In același timp cu Raliul 
Sibiului, pe teritoriul Unga
riei a avut loc o întrecere 
rutieră, Ia care au fost pre
zente și două echipaje ro
mânești. Acest debut inter
național, desfășurat sub im
periul grabei, s-a încheiat 
cu rezultate mediocre pentru 
alergătorii noștri. Întîmpla- 
rea nu mai merită comen
tată pentru că o critică în 
plus n-ar îmbunătăți cu ni
mic situația. Totul este ca, 
măcar de acum înainte, 
factorii în drept din A.C.R. 
să procedeze 
deoarece adevărata 
internațională a 
noștri începe abia

Cu cîtva 
avut loc o 
zentanților 
mobilistice 
socialiste, 
prejurare, s-a căzut de acord 
să se înființeze o Cupă in
ternațională, cu mai multe 
etape, din 
te : Raliul 
(Bulgaria), 
(Ungaria), 
Raliul Viltavei 
cia), Raliul 
competiție rutieră organizată 
în R.D. Germană. Pentru a 
conta în 
al acestei cupe, 
români 
cipe la 
mintite.

După 
(26—28

mai rațional, 
activitate 
piloților 
în mai. 
urmă a 
a repre-

timp în 
întîlnire 
cluburilor auto- 
din unele țări 
In această îm-

care să facă par- 
Nisipurile de Aur 

Raliul Cordatic 
Raliul Poloniei, 

(Cehoslova- 
României și o

clasamentul final 
alergătorii 

vor trebui să parti- 
trei din raliurile a-

Raliul 
iunie), a

României 
doua com-

în runda a 8-a a turneu
lui internațional de șah de la 
Rovinj (Iugoslavia), Udovcici 
l-a învins pe Marovici, iar 
Bertok a cîștigat la Nicevski. 
Maestrul român Teodor Ghi- 
țescu a remizat cu Smîslov, 
rezultat consemnat și în par
tidele Gligorici — Uhlmann, 
Minici — Hort și Ivkov — 
K ura j ița.

Pe primul loc în clasa
ment se află marele maes
tru iugoslav Gligorici cu 6 p, 
urmat de Fischer (S.U.A.) —

5 p (3), Korcinoi, Petrosian 
(ambii U.R.S.S.), Hort (Ceho
slovacia) — 5 p etc, Ghițescu 
(România) ocupă locul 14, cu 
2‘/2 puncte și două partide 
întrerupte.

★
în runda a doua de la 

Vrnjacka Banja (Iugoslavia), 
maestra româncă Gertrude 
Baumstark a întrerupt cu 
avantaj pozițional partida sa 
cu Wasnetsky (R. F. a Ger
maniei).

CUPA DAVIS -

Probabil, cea mai puternică echipă de „Cupa Davis". aliniată vreodată : Roy Emerson, Fred Stolle, 
.lolui Newcombe. Tony Roche (fotografia^ la ciștlgarea trofeului tn 1961). In mijloc, Harry llopman — căpi
tanul echipei Australiei — care a fost consilierul tehnic ai românilor in Challenge-roundul 1969.

Există puține șanse de reușită...
Zdenek VALENȚA — Cehoslovacia

Cunoscut gazetar de specialitate cehoslovac. Șe
ful rubricii de tenis a ziarului „Ceskoslovensky 
Sport" din Praga. Autorul unui apreciat

ISînt destul de pesimist 
asupra problemei dacă 
în viitorul apropiat majorita

tea țărilor participante la 
„Cupa Davis“ ar putea fi de 
acord cu stipularea omolo
gării unui singur fel de te
renuri pentru întreaga com
petiție. Cu doi ani in urmă, 
delegatul cehoslovac la reu-

Ilie Năstase a 
clasa-

niunea comtietului organiza
tor, M. Brabenac, a sugerat 
o asemenea propunere, dar 
fără să înregistreze vreun 
succes.

După părerea mea, „Cupa 
Davis" ar trebui jucată pe 
terenuri cu zgură sau cu ga
zon, ' dar nu pe asfalt, sau 
altfel de suprafețe.

ment european la finele sezonului 1969, In care 
fost cotat cu un prețios loc 3.

2 în ce privește finala, 
cred că in toate marile 

competiții sportivii țării gaz
dă beneficiază de un aseme
nea avantaj. E greu ca teni
sul să facă excepție.

Totodată, apreciez că ar fi- 
foarte just ca echipa dețină
toare a trofeului să fie obli
gată să joace din primul tur.

COMENTARIUL NOSTRU : Valența propune aci un „pian minimal", reducind suprafețele 
de joc la cele clasice : zgură și gazon. Evident, măcar eludarea unei cunoștințe surprinză
toare cu cimentul (fie el rapid sau lent), direct în finală, ar fi un punct ciștigat in favoarea 
echipei care a ocupat primul loc în competiția preliminară a Chalienge-roundului, jucind pe 
alte terenuri. Finale pe terenuri neutre nu sfat rare fa marile competiții. Noi am dat exemplul 
turneelor europene inter-cluburi de fotbal „Cupa campionilor europeni" și „Cupa cupelor", in 
care finalele sint acordate unor orașe, cu mult înaintea desemnării celor două echipe competi
toare. Ca regulă generală, asemenea finale au reprezentat totdeauna un apreciabil succes.

• CALEIDOSCOP
CROSA DE GOLF... ARMA 

UCIGĂTOARE

Un record care, probabil, va fi 
foarte greu de depășit este cel 
al jucătorului de golf Jim Thorme 
din S.U.A. In decurs de 20 de ani. 
Jim, în diferite întreceri, a... ucis 
cu mingea de golf (diametru 4,2 
cm) un fazan șl 13 pui, care, săr
manii, au avut proasta Inspirație 
să nimerească în raza de acțiune 
a „maestrului". De remarcat că 
Jim a accidentat destul de grav 
și un spectator...

MURRAY ROSE REFUZA ROLUL

0 înotătorul australian Murray Ro
se, campion olimpic la Roma în 
1960, a doborît în cariera sa spor-9 tivă numeroase recorduri mon
diale în probele de 400 și 1500 m.

9 EI s-a dovedit și un ziarist talen
tat și a Interpretat cu succes ro- 
lurl în mai multe filme. Un pro
ducător de la Hollywood, care s-a

9 interesat de el, i-a propus să in
terpreteze rolul principal în fll-

• mul „Polarstation Zebra". Dar, 
spre surprinderea generală, Mur- 0 ray Rose a refuzat categoric 
după ce a citit scenariul. Expll- 

0 cața lui : „Dacă aș fi interpretat 
rolul principal în acest film, cred 

0 că puteam să pun capăt carierei 
mele în cinematografie. Ce ați 

9 zice, de pildă, despre mine, dacă 
la Jocurile Olimpice aș cîștiga 

0 proba de 400 metri sub privirile 
tuturor cunoscuților,- rudelor și 0 ale lumii întregi, aș primi meda
lia de aur și apoi... m-aș îneca ?“

„MINI-FOTBAL"...

In Franța, Elveția și Austria se 
desfășoară turnee de „mini-fotbal“ 
pe terenuri acoperite care silit 
urmărite cu interes de un mare 
număr de spectatori. Terenul are 
dimensiunile de 30 m x 50 m, iar 
la margini este -prevăzut cu man
tinele. Dacă mingea lovește man
tinela și se -înapoiază în ■ teren, 
jocul nu este întrerupt. Fiecare 
echipă • este -alcătuită- din 5 jucă
tori, iar regula ofsaidului a fost 
desființată. Toate celelalte preve
deri ale regulamentului de fotbal 
sint menținute. Marele amuzament 
al spectatorilor îi constituie nu
mărul însemnat de goluri înscrise 
în cursul acestor partide.

...ȘI „MINI-BILET"

In campania întreprinsă pentru 
sporirea numărului spectatorilor 
la meciurile de campionat, Fede
rația engleză de fotbal și-a în
dreptat privirile spre copii. Dar 
întrucît aceștia nu dispun de 
banii necesari pentru a plăti bile
tele de intrare, o recentă măsură 
prevede introducerea unui „mlni- 
bilet" pentru „mini-spectatori". 
Hotărîrea a avut succes, de cîte
va săptămîni casele speciale, unde 
se vînd „mlni-biletele" la prețuri 
foarte reduse, fiind asaltate pur si 
simplu de copii cărora le sint 
rezervate locuri speciale în tri
bune.

BARIERA BUCLUCAȘA

Intr-un concurs de atletism des
fășurat la Pullman (S.U.A.) atle
tul sud-african John Van Reenen, 
student la Universitatea din Was-

• •••••• 9^^^^^^9^

Tiparul i 1. P, «t*- Ul«ț,la“u 23—25, București

neprevăzute pe Selenaîntîmplări
hington, a aruncat discul Ia 53,64 
m devennid al 10-Ica performer 
mondial al probdî. Interesant este 
faptul că una din încercările sale, 
depășită din cauza dezechilibrării 
In finalul aruncării, a lovit o ba
rieră de protecție așezată la o 
distanță considerată inaccesibilă 
concurenților. Măsurată din cu
riozitate de arbitri, aruncarea mă
sura... 68,61 m, cifră superioară 
cu 21 cm recordului mondial ofi
cial al lui Jay Silvester (S.U.A.) 1

„POLITEȚE" RECIPROCA

Se întîlneau două echipe de fot
bal de categorie inferioară din

Franța. Pentru prima dată după 
mult timp, stadionul local era 
arhiplin, fapt care a determinat 
strîngerea unei sume record în 
casa clubului organizator. Casierul 
clubului a fugit in culmea fericirii 
și a pus deasupra porții stadionu
lui un afiș mare pe care scria : 
„Vă mulțumim că ați venit !“ Cit 
de mare a fost spaima aceluiași 
casier cînd, întoreîndu-se la casă, 
a constatat că toată suma fusese 
furată, puteți să ghiciți și dv. 
Interesant c faptul că hoțul a lă
sat în dulapul gol o hirtie pe care 
scria : „Grand merți Nu peste 
mult timp el a depus banii, ser- 
vlndu-i o lecție de neglijență entu
ziastului casier.

CALEIDOSCOP

petiție importantă, găzduită 
de țara noastră, va fi Raliul 
Dunării-Castrol (29 iulie—1 
august), contînd în campio
natul european. Un mare nu
măr de fruntași ai volanu
lui sportiv de pe continent 
vor fi prezenți la start, ală
turi de prestigioase echipe 
de uzină. Clubul nostru va 
fi reprezentat în această 
întrecere (ca și în altele din 
actualul sezon) de trei e- 
chipaje 
Popescu—V iorel 
gen Ionescu < 
Vezeanu, Marin 
—Gheorghe Rotaru.
sînt: Aurel Puiu și Constan
tin Pescaru.

Pentru participările inter

naționale sub culorile clubu
lui, automobiliștii menționați, 
dispun de trei noi mașini' 
Renault 8 Gordini. Pregăti
rile se vor efectua prin grija 
unui colectiv de antrenor#

In toamnă (sfârșitul lulf 
septembrie), Bulgaria va tta* 
dui Raliul balcanic, o tntz*- 
cere în care reprezentanții 
noștri au reușit să se im
pună în trecut. Iar CU cîteva 
zile mai tîrziu, la 4 octom
brie, pe dealul Feleacultii de 
lîngă Cluj va avea loc o 
cursă internațională de viteză 
în coastă, reluîndu-se astfel 
o activitate care a 
un frumos renume 
decenii în urmă.

în sfîrșit, pentru a înche
ia, vom spune că în progra
mul automobilistic Interna
țional pentru acest an mai 
figurează cîteva curse de 
mai mică importanță rezer
vate nu numai componenților 
lotului național, ci și unor 
echipe de uzină (printre ele, 
probabil „Dacia") sau unor 
echipaje individual*.

canoscua 
eu 2—3

formate din Florin 
! Marin, Eu- 
Cristea-—Petre 

Dumitrescu 
Rezerve

AALTONEN ÎNTiRZIAT
IN RALIUL LONDRA-CIUDAD DE MEXICO
Primii concurenți ai raliu

lui automobilistic „Jules Ri- 
met" sosiți la Budapesta au 
fost: Dieter Benz — Horst 
Walter (R..F.G.) pe Mercedes 
și Robert Neyrte — Jacques 
Terramorsi (Franța) pe Por
sche. Apoi, participanții la 
raliul Londra — Ciu
dat de Mexico au sosit 
miercuri dimineață la Sofia. 
Majoritatea echipajelor se .gă
seau în avans față de timpul 
de control. Dintre favoriți, 
numai finlandezul Aaltonen

(Ford Escort) avea o întâr
ziere de 20 de minute. Pînă 
în prezent, cursa a decurs 
fără incidente deosebite, în- 
registrîndu-se numai trei 
abandonuri.

AL 34-lea CONGRES

TRIUNGHIULARUL DE TIR
IUGOSLAVIA - FRANȚA
Intre 26 și 28 aprilie, în lo

calitatea Sremska Mitrovica 
— la 70 km de Belgrad — va 
avea loc triunghiularul de 
tir la armele cu glonț și aer 
comprimat Iugoslavia—Fran
ța—România. In acest scop, 
joi seara urmează să plece

ROMANIA
din București țintașii P. Șan- 
dor, Șt. Caban, Șt. Tamaș,
M. Ferecatu, M. Roșea, I. 
Tripșa, D. Iuga, G. Maghiar,
N. Bratu, L. Giușcă, însoțiți 
de antrenorii Paul Goreti și 
Mihai Toader.

AL A.I.P.S.
La Dubrovnik se desfășoară 

în prezent lucrările celui de-al 
34-lea Congres ăl Asociației In
ternaționale a Presei-, Sportive 
(A.I.P.S.). La congres participă 
delegați din 31 de țări, printre 
care și România. Asociația pre
sei sportive din România este 
reprezentată de Aurel Neagu, 
președintele acestui for și re- 
dactor-șef al revistei „Fotbal". 
Participanții la congres au fost 
salutați de Fdlix Levitan (Fran
ța), președintele A.I.P.S. Pe 
ordinea de zi a lucrărilor figu
rează 19 puncte, printre care 
organizarea birourilor de presă 
la campionatul mondial de fot
bal din Mexic și Jocurile O- 
limpice de vară și iarnă, de la 
Miinchen și, respectiv, Sapporo.

pe ce terenuri ?
ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A ZIARULUI SPORTUL

1. Este posibilă omologarea unei singure suprafețe de joc în „Cupa Davis"?
2. Optați pentru organizarea Chalienge-roundului pe un teren neutru?

Calitatea generală a jocului
Jean BOROTRA — Franța

Unul din numele. cele mai celebre ale tenisului 
mondial. A reprezentat Franța de

1 Desigur, omologarea u- 
nui singur tip de supra

față de joc pentru întrecerile 
„Cupei Davis" în locul actua
lelor terenuri diverse (iarbă, 
ciment, zgură, asfalt) ar pu
tea să egalizeze șansele, în 
favoarea echipei care se de
plasează. Fără îndoială, a- 
ceasta ar avea darul să a- 
melioreze și calitatea gene
rală a jocului.

30 de ori în
Dar această standardizare 

poartă inconvenientul de a 
face să dispară puțin cite pu
țin suprafețe de joc ca iarba 
sau chiar lemnul, care au 
totuși meritul de a favoriza 
jocul din voie ceea ce a a- 
dus mari servicii sportului 
nostru acum patruzeci de 
ani, cînd jucătorii venind la 
atac, pe suprafețe lente ca 
zgura, erau extrem de rari.

ar crește prin unificare
„Cupa Davls", răcind parte din incomparabila 
formație a „mușchetarilor". De două ori învingă
tor la Wimbledon (simplu). Numele său este aso
ciat acum de decernarea anuală a Trofeului 
„Fair-play” in sport, instituit de UNESCO.

2 Organizarea Chalienge- 
roundului intr-o țară 

neutră ar prezenta, de ase
menea, avantajul de a egala 
șansele, în favoarea echipei 
challengere. Dar nu este si
gur că, atunci, finala s-ar 
bucura de același ecou și de 
același succes financiar, care 
sînt indispensabile pentru 
prestigiul Cupei.

sfat prezentate
Challenge-round pe teren

COMENTARIUL NOSTRU î Avantajele și dezavantajele unei standardizări 
foarte explicit de marele tenisman. Cit privește critica eventualului 
neutru, nimic nu e dovedit, pină la prima probă practică...

Acord total cu reformele propuse
R. L. STADLER -

1 Sîntem în favoarea unei 
noi reglementări, pre- 

văzînd o singură suprafață de 
joc omologabilă pentru întil- 
nirile din „Cupa Davis" și a- 
nume, zgura roșie.

Elveția O țară cu vechi tradiții tenlsiste își spune cu- 
vintul prin reprezentantul el cel mai autorizat, 
președintele federației elvețiene de specialitate.

2 Subscriem, de asemenea, 
la propunerea organiză

rii ultimului joc — Challen
ge-roundul — într-o țară 
neutră.

Acesta două reforme, atit 
de necesare, ar contribui la 
un succes din ce tn ce mai 
marcant al competiției noas
tre.

COMENTARIUL NOSTRU : Pe cit de succinte, pe atit de elocvente sfat răspunsurile spe
cialistului elvețian. Zgura este, fără îndoială, singura compoziție de teren care poate aspira 
la universalitate. După cum organizarea finalei pe teren neutru asigură șanse egale pentru 

ambii adversari.

Diversitatea — piatra de
Lance TINGAY — Anglia
Decanul comentatorilor de tenis, conducător al 

celei mai prestigioase rubrici de specialitate din 
presa britanică, în marele cotidian „Daily Tele-

încercare a campionilor
graph". Clasamentele sale anuale privind pe așii 
rachetei se bucură de o deosebită autoritate în 
lumea tenisului. A avut cuvinte de frumoasă 
apreciere pentru jocul tenlsmanilor români cu 
prilejul victoriei echipei noastre în finala inter- 
zone a ;,Cupei Davls" împotriva formației An
gliei, anul trecut, Ia Wimbledon.

INu văd realizabil așa 
ceva. Să ne amintim că 

una din atracțiile tenisului 
ca sport competițional constă 
în variația de tehnică și în- 
demînare pe care o reclamă 
diferitele suprafețe pe care 
este jucat. Aș merge și mai 
departe, spunînd că piatra 
de încercare a unui mare ju
cător stă tocmai în abilita
tea acestuia de a juca la fel 
de bine pe diferite feluri de 
terenuri.

Dacă se avansează argu
mentul că, pe distanța mul
tor ani, Australia a avut un 
avantaj neloial în „Cupa Da
vis" din cauza terenurilor 
sale cu gazon, aș răspunde 
că și Franța a avut un a- 
vantaj similar, din anul 1927.

2 Din nou aș răspunde ne
gativ, în special bazîn- 

du-mă pe argumente de ordin 
financiar. O finală pe terenul 
țării organizatoare va înregis
tra totdeauna mai mulți

spectatori decît una pe te
ren neutru.

Un punct de reformă mai 
viabil ar fi abolirea sistemu
lui actual de disputare a 
Chalienge-roundului (n.r. cu 
intrarea echipei deținătoare 
direct in finală). Aceasta cre
ează un avantaj mult mai e- 
vident națiunii campioane și 
singurul argument în favoa
rea menținerii acestui sistem 
ține numai de tradiție.

COMENTARIUL NOSTRU : Reprezentantul țării celei mai tradiționaliste tn sport, se ri
dică numai împotriva uneia din vechile reguli ale Challenge-ioundului.

Ne permitem o singură replică, aceea că argumentul avantajului avut de francezi lâ cu
cerirea „Cupei Davis", cînd au păstrat-o 6 ani neîntrerupți, acționează tocmai in favoarea 
tezei noastre, ca și în cazul Australiei sau S.U.A. Cum se pot explica altfel „seriile" lungi de 
victoni afe deținătorilor Saiatierei (record : S.U.A. 1920—1926) decit prin acest avantaj exage
rat al terenului propriu î

LA IIIICHIDEREA EDIȚIEI
Meciul Franța
România se va

disputa la Reims
O telegramă sosită aseară 

din Paris ne informează că 
meciul de fotbal România — 
Franța, programat la 28 apri
lie, nu va mai avea loc Ia 
Paris, cum fusese inițial sta
bilit, ct Ia Reims. Federația 
franceză de specialitate moti
vează acest transfer prin 
imposibilitatea de a se juca pe 
stadionul Parc des Princes din 
capitala Franței.

(lorniK
s-a calificat!

• în ai treilea meci din se
mifinalele Cupei cupelor, la 
Strasbourg : Gornik Zabrze — 
A.S. Roma 1-0 (0-0). A marcat 
Lubansky in min. 85.

Prima manșă 
Andcriecht — 

Arsenal
Aseară, la Bruxelles, s-au 

intiinit in prima manșă a fi
nalei Cupei europene a tîrgu- 
rilor la fotbal, echipele Ander-

lecht din localitate și Arsenat 
Londra. Meciul s-a încheiat 
cu scorul de 3—1 (2—0).

Returul, la 29 aprilie, Ia 
Londra.

Turneul de tenis 
de Ia Roma

în capitala Italiei au con
tinuat întîlnirile din cadrul 
turneului internațional. lată 
cîteva rezultate din „optimi" : 
Ilie Năstase — Stilwell 6—4. 
6—3, 6—2 ; Metreveli — Ion 
Tiriac 9—7. 3—6, 6—2, 6—3 | 
Gulyas — Mulligan 6—4. 6—4, 
6-3 ; Pilici — EI Shaffei 6—2, 
14—12, 6—3 ; Kodes — Pasa- 

reU 6—4, 5—7, 6—0, 6—3.


