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DELEGAȚIA CONDUSĂ
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU1 1

S-A ÎNAPOIAT DE LA MOSCOVA
Joi dimineața s-a înapoiat 

în Capitală, venind de Ia Mos
cova, delegația Partidului Co
munist Român, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, care, 
la invitația C.C. al P.C.U.S., 
a participat la manifestările 
prilejuite de sărbătorirea cen
tenarului nașterii lui Vladi
mir Ilici ■ Lenin.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R.. preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Carol Kiraly, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R..
Comitetului județean Covasna 
al P.C.R., -
leșcu,

prim-secretar al
Constantin Pîrvu- 

membru al Comisiei 
Centrale de Revizie a P.C.R., 
vechi militant al mișcării mun
citorești din țara noastră, pre
cum și Teodor Marinescu,

C.C. al P.C.R., am-membru al 
basadorul Republicii Socialiste 
România la Moscova.

La sosire, pe aeroportul Bâ- 
neasa, au fost prezenți tova
rășii Emil Bodnaraș, Paul Ni- 
culescu-Mizil. Gheorghe Pană, 
Gheorghe Radulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, membri și 
membri supleanți ai Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai C.C. al P.C.R. 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Stat și ai Consiliului de Mi
niștri, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului. conducători de institu
ții centrale și organizații ob
ștești, generali, ofițeri superiori.

Au fost de față V. S. Tiku- 
nov, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Uniunii Sovietice Ia 
București, și membri ai amba
sadei U.R.S.S.

Un mare număr de locuitori 
ai Capitalei au întîmpinat la 
aeroport cu multă căldură pe 
secretarul general al partidului, 
pe ceilalți conducători de 
partid și de stat.

CÂfUOAUE"

ȘCOLARĂ

(Citiți darea de 
seamă în pagina 
a 2-a)

ÎN TURNEELE FINALE DE VOLEI

Azi, in sala Dinamo,

FESTIVITATE DE PREMIERE LA CLUJ
Joi după-amiază, la Cluj, 

Consiliului județean pentru edu
cație fizică și sport i-a fost 
decernat fanionul de fruntaș 
în întrecerea pe anul 1969, or
ganizată între respectivele fo
ruri. în cadrul aceleiași festi
vități, Clubului sportiv mun
citoresc din localitate i-au fost
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acordate cupa și diploma pen
tru locul II obținut în între
cerea pe țară a cluburilor 
sportive de grupa I. înaltele 
distincții au fost înmînate de 
tovarășul Anghel Alexe, pre
ședintele C.N.E.F.S.

Paul RADVANI-coresp.

prima TURNEUL FINAL

Asocuțnt 
SPORTIVĂ

Stadionul Tineretului din 
Capitală... Secvență de 
la festivitatea de con
stituire a asociației spor
tive a Liceului „I. L.

Caragiale"

I

LA FETE: PRONOSTICURI CONFIRMATE]
LA BĂIEȚI: DINAMO SURCLASATĂ]

bucurești
Disputa pentru tricourile de 

campioane ale ediției 1970 a 
campionatului feminin de vo
lei a început ieri, în sala Flo
reasca din Capitală, cu parti
dele Penicilina Iași — Univer
sitatea Timișoara și Dinamo — 
Rapid.

Susținute de o frenetică ga
lerie, ieșencele au început jo
cul cu aplomb, reușind să ob
țină un avantaj 
prin atacuri variate și bine fi
nalizate de Câunei și Itu, în 
timp ce în apărare — la fileu 
și în linia a doua — fac să 

. eșueze atacurile adversarelor.
Penicilina păstrează astfel, pe 
întreg parcursul 
diferență de 4—5 
ce-i permite să 
eforturi deosebite, 
tul al doilea, replica universi
tarelor este și mai palidă, ele

setului I o 
puncte, ceea 
cîștige, fără 
1a 10. In se-

substanțial

Portarul polonez Palucli mai rapid cu o fracțiune de 
secundă — decît Ghergheli... Pe fundal, ceasul indică — ame
nințător — scurgerea a 75 de minute de joc. Peste 2 minute 

va „cădea“, în sfîrșit, golul...
Foto : M. THEO
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Juniorii români vor merge

AL BASCHETBALISTELOR
DIN „A“

De azi pînâ duminică, echipele 
feminine de baschet Rapid, Poli* 
tehnica, IEFS, din București șl 
ASA Cluj își dispută, în sala Di
namo din Capitală, turneul final 
al diviziei A. întrecerile pot de
termina în clasament o singură 
modificare, esențială însă, și anu
me a ocupantei primului loc, de? 
ținut actualmente de campioana 
țării, Rapid. în mod normal, titlul 
va fi decis, ca de obicei în ultimii 
ani, de întîlnirea dintre Rapid șl 
fosta campioană, Politehnica.

Azi, de Ia ora 18, au loc jocu
rile Politehnica — ASA și IEFS 
— Rapid. înaintea lor, clasamen
tul este următorul :

1. Rapid
2. Politehnica
3. 1EFS
4. AS A

18
18
18
18

17
16
12

1213—307 35
1359— 970 34
1070— 963 30
1031—1201 27

EXPERIMENT
PEDAGOGIC RATAT...

I
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I
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ul- 
mai
ra- 
Ju-

neputînd să închege acțiuni 
care să pună în dificultate pe 
ieșence, cedînd la 3. Setul al 
treilea, care avea să fie și 
timul a fost, poate, cel 
interesant, însă numai sub 
portul evoluției scorului,
cînd la fel de bine. Penicilina 
domină ostilitățile, dînd im
presia că va cîștiga la fel de 
ușor ca și pînă atunci. Volei
balistele din lași conduc cu 
5—2, 10—6, 12—8. Relaxîndu-se 
mai devreme decît trebuia, 
comit o serie de greșeli care 
permit timișorencelor să Ie e- 
galeze, tocmai atunci cînd mai

echea prietenă a 
sportivilor, sala Flo
reasca, martoră a 

atîtor succese, dar și in
succese, pare o bolgie dan- 
tescă purificată și tristă. 
Unde sînt tifosi Grandulul, 
și ai campioanelor din 
Ștefan cel Mare? Doar mi
crobiștii lașului și-au făcut 
simțită prezența in tribună. 
Steagurile lor bleu s-au 
agitat nesigure pentru o 
clipă rămînînd apoi ple
cate. Moldovencele zburdă 
fără eforturi și nu le lm.~ 
ploră sprijinul. Uneori, 
cînd mina nevăzută, care 
adaugă puncte timișoren
celor se dezlănțuie. ain 
tribuna întîi coboară vocea 
dulce și muștruluitoare a 
unui suporter : „Ia gătați

a începutul partidei 
antrenorul timișo- 
rencelor, asist, univ. 

Doru Jitaru, ne spunea: 
„Anul acesta nu vreau de
cît ca fetele mele, să ob
țină un plus de experien
ță, pe care să-l valorific 
apoi în campionatul viitor. 
Dacă va fi să pierd, aș 
vrea s-o fac cu fruntea 
sus"... Ce păcat, însă, că 
nu l-au ascultat și elevele

Aurelian BREBEANU 
Emanuel FANTANEANU

' (donfifiîtare fn pap a t-a)
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TIMIȘOARA 23 (prin telefon de 
la corespondentul nostru). într-o 
atmosferă specifică marilor între
ceri sportive au început azi în 
sala Olimpia din localitate, in pre
zența a peste 1 20d de spectatori, 
întrecerile primului tur ai turneu
lui final al elitei voleiului nostru 
masculin. Deși echipa locală — 
Politehnica — nu este prezentă la 
acest turneu, timișorenii — mari 
amatori ai voleiului — au asaltat 
tribunele și, cu obiectivitatea ca- 
re-i caracterizează, au dăruit 
aplauze și încurajări celor meri
tuoși. în acest turneu este greu 
de fixat meciul ,.eap de afiș*4. 
Creditată ca veritabil derby, par
tida Steaua — Dinamo n-a satis
făcut, de pildă, cerințele.

învinși cu 4 zile în urmă de că
tre dinamoviștî cu 3—1, steliștii 
au abordat întîlnirea din turneul 
final cu un moral robust, cu se
riozitate șl cu un plus de sigu
ranță, atit în acțiunile la fileu, cit 
și în cele din linia a doua. Marele 
merit al elevilor antrenorului Tă- 
nase Tănase este acela că au 
reușit să mențină același ritm a- 
lert pe tot parcursul partidei, că 
au acordat atenție tuturor fazelor 
ce au avut loc în cele 54 de mi
nute de joc. Dinamoviștii au pă
rut obosiți. Ei s-au ridicat doar 
pe alocuri și pentru scurtă durată 
la nivelul învingătorilor.

Menționăm în mod deosebit jo
cul combinativ ai Stelei, dintre 
jucătorii căreia ani reținut pe 
Crețu, Stamate, Rauch și Porojni-

cu. In schimb, Dinamo, în afara 
eforturilor depuse de Vraniță șt 
de sclipirile la fileu ale lui l>u- 
mănoiu, a decepționat prin slaba 
sa evoluție.

Așadar, Steaua — Dinamo 3—0 
(6, 8, 8). A arbitrat corect cuplul 
bucureștegn I. Covaci — I. Nicu- 
lescu (București).

In cel de al doilea meci, RAPID 
— POLITEHNICA GALAȚI, 
asistat — din nou — la un 
oferit de Drăgan care a 
echipa găiățeană în patru 
după ce aceasta a evoluat 
velui cu care ne-a obișnuit 
doar în primul set. Scor 
3—1 (—8, 4, 4, 6) pentru Rapid. A 
arbitrat corect cuplul Gh. Bor- 
ghida din Timișoara și A. Dinicu 
din București.

prezență inedită, în 
acest calm nefiresc 
pentru volei: prof. 

Rodi ca Șiclovan. cu o ar
mată de colaboratori 
cîteva magnetofoane, 
diază jocul.......................
microfoane 
și transmit 
nici fidele, 
pleacă din 
masa oficialilor trăgînd cu 
urechea, în speranța cap
tării murmurelor stranii 
ale specialiștilor.

și 
stu- 

în detaliu. Șase 
recepționează 

benzii șase cro- 
Curioșii se a- 
tribună spre

în Scofia !

CALIFICARE DRAMATICA. IN ULTIMELE
TREI MINUTE ALE MECIULUI

ROMÂNIA POLONIA 1-0 (O-O)

., am 
recital 
Învins 
seturi, 
la ni- 
odată, 
tina) : -r

PETRU ARCAN

A

voluția rapidistelor 
nu mă satisface — 
ne împărtășește o- 

pinia sa prof. Paul Brașo- 
veanu, între două cadre 
trase cu aparatul de fil
mat. Oricine poate vedea 
că se execută încă greșit 
procedeele de bază, și ceea 
ce este mai rău, nu în si
tu*...........  . —mare tensiune.

ată că pronosticu
rile care prevedeau 
cinci seturi la me

ciul masculin Dinamo — 
Steaua, au fost infirmate. 
Steliștii au ținut, parcă, să 
arate în această partidă că 
evoluțiile destul de slabe 
în meciurile anterioare au 
fost accidentale, 
doar ca să 
acest lucru 
nuare.

Rămîne 
ne confirme 
și în conii-

— bref —

Ieri au părăsit Capitala echipele reprezentative de po
pice ale țării noastre care vor susține jocuri de verifi
care in vederea C.M. de la Bolzano in Iugoslavia și 
R.D.G., după următorul program : 25—26 aprilie : Iugo
slavia — România (f și m); 2—3 mai : R.D. Germană 
România (f și m). Au făcut deplasarea : Elena Tranda
fir, Florica Neguțoiu, Crista Szdcs, Elena Cernat, Mar
gareta Szemany, Ana Marcu. Cornelia Petrușcă, Ildiko 
Zsizsik, Petre Purje, Ion Micoroiu, Cristu Vinătoru, Ilie 
Băiaș, Iosif Tismănaru, Gheorghe Silvestru și Vasile 
Mă n toi ii. Sportivii români sînt însoțiți de antrenorii AI. 
Andrei și F. Popescu.

FINAL IN „FESTIVALUL
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Nu ne-am fi așteptat, măr
turisim cu mina pe inimă, 
ea echipa de juniori a Ro
mâniei să se califice la tur
neul U.E.F.A. printr-un meci 
ca acela pe care l-am urmă
rit ieri pe stadionul Republi
cii. A fost un joc al nervilor, 
de o tensiune cresctndă, a- 
tentînd spre finalul partidei 
la limitele de suportabilitate , 
a firilor mai sensibile, cum ■ 
este, de pildă, fostul nostru

arbitru Mircea Cruțescu, care 
ne spunea după 
gretă că a venit

meci că re- 
pe Repubii-

Republicii :

că orice partidă este o necu
noscută, cu o istorie a sa im
previzibilă și surprinzătoare 
de cele mai multe ori, întîlni- 
rea-cheie a calificării a o'e-

FINALA 
CAMPIONATULUI 

DE BOX 
PE ECHIPE 

PE MICUL ECRAN
In dorința de a da posibilitate 

cit mai multor amatori de box 
să vizioneze finala campionatului 
republican pe echipe, Televiziu
nea ne-a anunțat că va trans
mite aspecte de la întâlnirea 
Steaua — Dinamo. Transmisia va 
începe la ora 20.45.

Stadionul
timp frumos ; gazon exce
lent ; spectatori : aproxi
mativ 30 000 ; a marcat : 
Boloni (min. 77).

ROMANIA : Stana — Do- 
brău, 
Hajnal, 
Vlad 
Ghergheli, 
(min. 32 Atodiresei).

POLONIA : Palucli — 
Bulzacki, Kraska. Plazew- 
ski, Gabrys, Fotfolc, Flys- 
niak, Grzywaczewski,
Kmieczyk, Calus. Ostalczyk 
(min. 41 Molcnda).

A arbitrat Karel Sarka 
(Cehoslovacia), ajutat la li
nie de Victor Pădureanu 
și Constantin Petrea.

Iată clasamentul final al 
grupei preliminare :

Deheleanu,
Sameș, 

(min. 60 
Helvei,

Sandu. 
Gligorie, 
Boloni), 
Năstase

România 
U.R.S.S. 
Polonia

4 13 0
4 12 1
4 112

3:2
4:2
2:5

5
4
3

rit celor 30 000 de spectatori 
surpriza unui suspense-supli- 
ciu de 77 de minute, perfor
manță rară chiar și pentru 
Hitchcock 1

In fine, acesta este fotbalul 
de azi, oferindu-ți 
marii bucurii ca 
stîncă.

Filmul partidei

lacrima 
stoarsă din

a debutat

cii deoarece meciul i-a făcut 
pur și simplu rău...

Dovedind, o dată mai mult,

Marius POPESCU

(Continuare In pag. a 3-a)

PREMIERĂ PE APELE SNAGOVULUI..
Duminica, incă un sport își face 

intrarea, plină de promisiuni, in 
actualitatea competițională. Pista 
de apă a Snagovului va fi, tradi
țional, gazda primulu’ 
noul sezon 

-eare-l dorim 
performanțe

start în 
de cain anoe pe 

bogat in concu- <ufi, 
și.., medalii.

Așadar, reintilnire cu fruntașii 
și „speranțele” acestui sport, cu 
acei mulți colecționari de titluri 
europene și mondiale, cu Vernes- 
cu, Seiotnic, Patzaichin, Țurcaș, 
Covaliov...

Premiera de duminica este pil-

lejuită de tradiționala competiție 
de rond „Cupa Dinamo", in pro
gramul căreia figurează trei probe 
de simplu, la startul cărora se 
vor alinia peste 100 de ambar;a 
(luni.

I

n toamna anului trecut, ziarul 
nostru publica sub titlul „La ora 
remușcărilor" trista spovedanie a 
unui tînâr, Radu Hîrșan, exma
triculat de la Institutul ae Edu
cație Fizică și Sport pentru ab

sente și neprezentare la examene.
Cazul ne atrăsese atenția din mai 

multe motive :
® „Subiectul" (folosim voit acest ter

men din vocabularul statisticii) se pre
zentase șingur și 
dacție, acceptînd 
devină publică ;

■3 Radu Hîrșan provenea dintr o fa
milie de oameni 
acasă o educație 
lui ni s-a părut sinceră ;

® Tînărul arăta o totală lipsă de ex
periență și orientare în labirintul com
plicat al vieții de metropolă, fusese, 
evident, victima unui anturaj nociv ;

© Tn sfîrșit, și acesta a fost argu
mentul hotărîtor, Radu Hîrșan avea 
20 de ani, vîrstă la care totul se mai 
poate lua de la început.

Ziarul l-a ajutat pe Hîrșan, fără a 
încerca să-i scuze rătăcirile. Condu
cerea Institutului l-a reprimit în rîndul 
studenților, i s-a dat din nou bursă și 
un loc la cămin.

Am aflat apoi că .victoria* a fost 
sărbătorită cu fost și șampanie la 
Athenfee Palace într-o ogapă a cărei 
notă de plată s-a ridicat la aproape 
1 000 de lei (banii i-au fost trimiși de 
părinți pentru a-și cumpăta cele tre
buincioase).

Am aflat, ceva mai tirziu, că Radu 
continuă să absenteze, că experiența 
pe care o traversase nu i-a fost de nici 
un folos.

Prinși de treburi cotidiene i-am pier
dut urma Am găsit-o la barul de zi 
„Unic", supranumit, pitoresc și semni
ficativ, „Katanga" — unde vechii săi 
amici, cascadorii, își sorb cafeaua și 
coniacul.

Radu Hîrșan, deci, n-a putut fi smuls 
de pe panta pe care alunecase. Expe
rimentul pedagogic, pe care-l propu
sesem profesorului Leon Teodorescu, a 
fost ratat. Nu avem nici 
aceasta.

Sportiv este să primești 
luciditate. Acesta de față 
deamnă să abandonăm ci, 
să perseverăm.

Eternul optimism omenesc 
ademenitor că, poate, în cazul acestui 
tînăr, nu s-a făcut totul ce ar fi tre
buit, că ne-am socotit misiunea înche
iată prea devreme, o dată cu reînscrie- 
rea unui nume în niște scripte reci.

Să acceptăm viitorul drept judecător 
suprem I

de bunâ voie la re- 
ca tnfîmplarea lui să

onești, primise de 
sănătoasă și căința

o vinâ in

eșecurile cu 
nu ne în- 
dimpotrivă,

I
I
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I
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Valeria CH1OSE

ne șoptește

Noul campion al categoriei 68 kg, Valerlu Albu (Rapid Buc.)

Foto : Theo MACARSCHI

...........  .......j finalizlnd spectaculos un rebur la coapsă in 
meciul cu E. Cristian (Dinamo Buc.).

LUPTELOR LIBERE
Azi, tot în sala Floreasca,

Cînd ultimul sunet de gong 
a răsunat ieri, la prînz, pu- 
nînd capăt agitatelor confrun
tări ale finalelor naționale de 
lupte libere (a 17-a ediție), am 
putut, în sfîrșit, să avem cer
titudinea învingătorilor care 

urmau să urce treptele podiu
mului de onoare. Aceasta pen
tru că, pe lîngă marile sur
prize oferite de duelurile ulti
mei zile, am asistat la conse
cințele unor întortochiate mo
dificări ale sistemului de des
fășurare și ale unor prevederi 
regulamentare impuse de fo
rul internațional sau de fede
rația noastră de^ specialitate, 
care ne-au pus în fața unor 
situații inedite și greu desci
frabile chiar pentru specia
liști. Cum am putea aprecia

* * “ ‘ A concurs,altfel rămînerea în 
și încă în lupta pentru tricou
rile de campioni, a unor lup
tători care acumulaseră 6 sau 
7 puncte de penalizare înainte 
de a intra în turul final, gra
tie împărțirii pe serii, sistem 
.stabilit de F.R.L. Asupra aces- 
ttii aspect însă vom reveni.

Dar. trecând peste aceste 
„amănunte", se impune a fi 
subliniat marele număr de 

surprize. Printre acestea . 
prim plan se situează înfrîn-

Costîn CHIRIAC

Pe

(Continuare în pag. a l-o)
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OLIMPIA CATARAMĂ •
55.53 m LA DISC

Cu prilejul unui 
concurs de atletism 
desfășurat la Cîmpu- 
lung Muscel, OLIMPIA 
CATARAMA a obținut 
un rezultat remarcabil 
la aruncarea discului : 
55,53 m. Alături de 
ceilalți atleți din re
prezentativa județului 
Argeș, Olimpia Catara 
mă 'a evolua duminică 
pe stadionul din fașî. în 
cadrul campionatului 
de atletism pe echipe.

încep campionatele naționale la greco-romane

Trei patrulatere de concurs, 
cu litere uriașe — A, B,*C 
— răstignite in mijloc, trei 
perechi de voinici înlăn- 

țuiți, căutindu-și slăbiciunile, 
fringîndu-și brațele pe după gru
maz sau peste șold — asemenea 
unor vameși încâpățînați să gă
sească ascunse comori inexistente 
— urmărind îngenuncherea ad
versarului într-un sport dificil, 
drept șl cinstit ca viață însăși...

O sală neașteptat de populată, 
umplută de siluete masive, atlt 
de împovărate sub broderia muș
chilor incît, pentru o clipă, ră- 
mîi cu impresia — imediat re
primată — că centurionii Lui Au
relian au coborît din istorie, cu
rioși și zburdalnici, un zgomot 
cei mal adesea asurzitor, amestec 
straniu de îndemnuri și oftaturi, 
încrucișate — cînd șovăitoare, 
tind frenetic — intr-un aer în
cins, care te aștepți parcă să la 
foc.

în dreapta, mușcînd avid din 
brațul ochelarilor, regizorul ,Ver
stelor omului", Alecu Croitorii, 
un nelipsit ai luptelor, în stingă, 
eronometrorul, stînjenit de im

portanța momentului, tiranic în 
nemișcarea lui, abia catadixincl 
să răspundă — cu figura unui 
resoneur întîrziat — multelor în
trebări coborite din tribune : 
,,Ioane, cit a mai rămas din re
priza asta?"...

...Vangheliei și-a țintuit adver-

EXPLICAȚIA
sarul în tuș — poziția aceea în 
care salteaua începe parcă să 
ardă — și marinarul constănțean. 
mic cit o nucă, plutește fe
ricit pe brațele coechipierilor, 
catapultat spre cupolă... Alături, 
bucureșteanul Panait — neaștep
tat învingător în fața multiplului 
campion Stîngu — iși frămintă 
mușchii osteniți, bătîndu-l ca pe 
un aluat, așa cum n-am fi cre
zut că-l în stare s-o facă decît 
doctorul Clemandore, omul aceia 
— șarpe, spiritualizat sau muti
lat de yoga

...Pe saltea, se zvârcolește ne
putincios — i se aude pinii la 
noi, cale de zece metri, răsufla
rea șuierătoare — brașoveanul 
Ambruș, cel căruia medicii l-au 
recomandat odihnă In locul par
ticipării ia. concurs, pentru a-și 
repara buclucașul genunchi sting, 
prea adesea accidentat. Lupta e 
violentă și rea, fiecare mișcare 
greșită puțind să însemne totul 
sau nimic...

....In sfîrșit, Ambruș a ctștigatl 
Sudoarea îi curge pîraie inundîn- 
du-i fruntea, sub care ochil-i al- i 
baștri sînt parcă gata să explo
deze. Cineva îl felicită. O mină, 
grijulie, îl cuprinde peste umăr. 
Flori.

Absent, preocupat, Ambruș le 
răspunde tuturor ceva, prea în' 
cet pentru ca noi să putem, dis
tinge conturul vorbelor. Se buca 
ră...

Abia intr-un tirziu, auzim un 
singur cuvînt, poate ultimul : 
„ambiție"...

Ovidiu 1OANITOAIA
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primul concurs de mare impor
tanță pentru gimnastele noas
tre, oferă posibilitatea unor 
constatări deosebite.

în afara întrecerii propriu- 
zise dintre gimnastei^ 
și cele invitate, pentru noi toți 
— gimnaste, antrenori, 
liști șl nespecialiștl - 
concurs. « ir,__
de toate, o lecție deschisă a 
școlii românești de gimnastică, 
susținută, deocamdată, de două 
generații aparent apropiate ca 
vfrstă și concepție, dar care 
evident că vor avea o evoluțțe 
diferită.

De ce spun că a fost o lecție 
deschisă ? Pentru că din cele 
23 de gimnaste prezente în con
curs mai mult de jumătate re
prezentau România fiind, în a- 
celași timp, cu foarte mici ex
cepții, șl cele mai bune gim
naste ale noastre. Arătînd a- 
proape tot ce avem, tot ce 
putem, rămîne să ne convingem 
ye parcurs dacă am făcut bine 
sau rău. Nu știu.

Despre oaspeți putem spune 
că au fost mai discreți cu ei 
înșiși, preferind să facă act
de prezență prin gimnaste fără 
nume, fără palmares; dar am
înțeles din discuțiile avute cu
unii din antrenori, de perspec
tivă. Singura echipă, în afarâ 
de a noastră, care a fost com
pusă din „stele" mondiale, a 
fost cea a Uniunii Sovietice. 
Liubov Burda șl Tamara Naza
rova au fost, intr-adevăr, la 
înălțime, oferindu-ne exerciții pe 
care nu le vom uita multă 
vreme.

Celelalte reprezentative, lipsi
te de sonoritatea numelor cu
noscute pe plan internațional, 
poate dintr-o exagerată tactică 
premondială, poate dintr-o pre
cauție explicabilă, au preferat 
Să ne onoreze cu gimnaste ți
nere, unele autentice speranțe

noastre

specia- 
. ____ T_ acest

reprezentat, înainte 
o lecție deschisă DISCUȚII DESPRE INTERNAȚIONALE

ale țărilor respective dar caie, 
în ansamblul lor, n-au fost la 
înălțimea unui concurs la care 
și-au adus contribuția gimnaste 
ca Burda, Ceampelea, Nazarova.

Eram obișnuiți, de ani de zile, 
să privim reprezentativa ceho
slovacă condusă de Vera Ceas- 
lavska, cu admirație și emoție, 
— gimnastele rdthânce fiind 
pregătite să ilipte de la egal 
la egal, în genere, dar și re- 
cunoscîndu-i — mai ales în ul
timii ani — superidriUtea. 
data aceasta, îh§ă, 
ambiție a adversarelor 
nu s-a manifestat cu 
intensiiate lâsîndu-hdj 
impresia că, din cînd 
forțat sau nu, obosesc 
pionii.

Gimiiăstele Rk D. Getmane 
ne-au învățat cu shrprize. A- 
proape la fiecare nou concurs 
își lansează noi și valoroase 
gimnaste, capabile, he-au . do
vedit-o, de rezultate bune. Se
lecția privind aspectul morfo
logic, și mai ales aspectul pre
gătirii tehnice dovedește multă 
preocupare pentru gimnastică, 
preocupare reflectată printr-un 
punct de vedere comun al tu
turor specialiștilor din 
Școala de gimnastică pe care 
și-au creat-o are o amprentă 
atît de varacteristică, îneît nu 
poate fi confundată cu o alta

De 
cunoscuta 

noastre 
aceeași 

undeva, 
în cînd, 
și cam

R.D.G.

— chiar dacfi gimnastele lor 
sînt la stadii dferite de pregă
tire tehnică.

Iugoslavia a fost 
de două gimnaste 
decît modeste. Nu 
ocupă în ierarhia 
din țara lor. dar

reprezentată 
mai mult 

știu ce loc 
gimnastelor 

_  ___ ___ __  credem că 
n-au avut nici pretenții la o- 
cuparea de locuri fruntașe în 
cadrul campionatelor noastre 
internaționale, ceea ce, de fapt, 
s-a șl intîmplat. Din unele con
cursuri trecute cunoaștem 
recum valoarea gimnastelor 
țara vecină și ne vine greu 
credem că la ora actuală, 
nînd cont și de faptul că 
goslavia este țara organizatoare 
a campionatului mondial din 
acest an, nu există șl alte spor
tive mal bine pregătite și cu 
mal multă ambiție de afirmare.

Ungaria șl Bulgaria nu ne-au 
oferit ceva in plus față de 
cele ce știam șl așteptam dar 
asta dovedește încă o dată că 
flecare din ele a ținut să fie 
prezentă la tradiționala noastră 
sărbătoare a gimnasticii, mai 
mult din dorința de-a observa 
și învăța decît de-a aspira la 
cucerirea unor poziții hotăritoa- 
re In formarea unor opinii pri
vind stadiul lor de pregătire 
înaintea campionatului mondial.

In concluzie, realiști fiind, din 
tot concursul feminin, IAIPOR-

oa- 
din 
să 
ți-

Iu-

tantA pentru noi a fost 
DOAR EVOLUȚIA GIMNASTE
LOR SOVIETICE — participanta 
sigure la campionatul mondial. 
In rest, trebuie să avem rezer
ve privind formațiile echipelor 
pș care le socotim adevăratele 
adversare în lupta pentru cu
cerirea polițiilor fruntașe în 
clasamentul gimnasticii mon
diale.

Echipa noastră, care a avut 
cele mai multe reprezentante în 
acest concurs, s-a prezentat, așa 
cum 
mari, 
febra pregătirii pentru C.M.

Eșalonate pe scara aprecierii, 
gimnastele noastre s-au înscris 
pe toate treptele — de la ex
cepțional pînă la slajj, oferind 
astfel numeroase 
plecare în analiza 
de pregătire.

Comentarii pe 
tui început de 
vor fi multe și 
vor fi însoțite 
ceră de-a sprijini, într-un fel 
sau altul, pe cei care-și pre
gătesc aripile pentru zborul din 
toamnă.

Lăudînd sau criticînd, scopul 
rămîne același — REAFIRMA
REA GIMNASTICII ROMANEȘTI.

am văzut-o, cu gînduri 
cu rezultate care reflectă

puncte de 
stadiului lor

marginea aces- 
an competițional 
sperăm că toate 
de dorința si.n- 

într-un 
care-și

Elena LEUȘTEANU

„CARAGIALE", PRIMA ASOCIAȚIE
SPORTIVĂ ȘCOLARĂ

Stadionul Tineretului, fief-ul recunoscut ai majorității competi
țiilor rezervate elevilor și studenților bucureșteni, a fost, joi la 
prinz, gazda unui eveniment inedit : festivitatea de constituire a 
asociației sportive a Liceului I. L. Caragiale.

La festivitate au fost prezenți tov. Ion Iliescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv ai C.C. al P.C.R., prind secretar ai C.C. al 
U.T.C., ’ ministru pentru problemele tineretului, Mircea Angelescu, 
secretar al C.C. al U.T.C., prof. dr. Emil Ghibu, vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, activiști spor
tivi, profesori de educație fizică, ziariști.

PERSPECTIVA OLIMPICĂ A PUGILISMULUI ROMÂNESC

CRED CĂ LA MUNCHEN NE VOM BUC’JRA

ne declară prof. Cristea PETROȘENEANU, secretar general al Federației Române de Box

Olira- 
poate 

ultimii 
podiu- 
mintea 

vise, 
___ _____ . izvorî- 

te, poate, chiar din insatisfac
ții sau din euforia victoriei su
preme. începea un nou „ciclu 
olimpic". Din nou căutări, Idea
luri. muncă asiduă...

Despre perspectiva olimpică 
pe care ne-o oferă în momen
tul actual boxul românesc, am 
avut prilejul să discutăm cu se
cretarul general al forului de 
specialitate. Cristea Petroșenea- 
nu.

— Avînd în vedere rezultatele 
obținute de boxul românesc 1» 
ultima Olimpiadă, dar mal ales 
Ia campionatele europene, cre
dem că ar fi interesant și, în 
același timp, oportun ca iubi
torii boxului să cunoască cite 
ceva din orientarea și pregăti
rea eșalonului care va _ 
zenta țara la Olimpiada de 
Miinchen. C<_ ne p-cf 
această direcție 7

ultimul gong al
____ mexicane, sau 

dhiar în momentul cînd 
laureați coborau de pe 
rîiul de premiere, în 
tuturor se înfiripau noi 
se nășteau noi ambiții, 
te, poate, chiar d2

După 
piadei

repre-
___,____ la
puteți spune în

ciclului olimpic 
vastă. Nu cred 

epuiza pe par- 
convorbiri. Dar, în 

care privesc mai 
de orientare cu 

vom încerca

— Problema 
este deosebit de 
că aș putea-o 
cursul unei 
linii generale, 
ales măsurile 
caracter general, 
să facem o sumară trecere în 
revistă a celor doi ani care ne 
mai desparte de Olimpiadă.

— Să luăm, de pildă, princi
palele direcții ale acțiunilor în
treprinse în scopul pregătirii.

— O sistematizare strictă, pe 
probleme, vă rog s-o interpie- 
tați ca fiind pur teoretică. Di
recțiile despre care îmi vorbiți, 
prezentate teoretic, 
bineînțeles, 
realitate. Dar 
cum le vom 
intercorelație 
riuă, care, de 
ține seama 
iîîrtie.

își găsesc, 
corespondența în 

nu separate, așa 
aborda, ci într-o 
strînsă șl conti- 

mulle ori. nu mai 
de calculele de pe

— Ce s-a întreprins, deocam
dată în acest scop ?

— In primul rînd, am 
să ne asigurăm o selecție 
mai bună, obiectivă, și să 
conturăm de pe acum un 
posibil care să reprezinte 
mânia în 1972. Nominalizarea 
cestor sportivi s-a 
baza 
perspectivelor 
sportivilor, L . _
legiul central de antrenori.

efectuat 
analizelor rezultatelor 

individuale 
făcută de către

căutat 
cît 
ne 
lot 

Ro- 
a- 
pe 
Și 

ale 
co*

— Ne puteți preciza numele
presupuștior fericiți 7

— Pentru ca timpul ce vine

să nu-mi infirme aprecierea vă 
rog să consemnați doza mare 
de aproximație pe card o con
ține. Mai sînt încă doi ani. 
Mulți tineri, care Sînt încă nd- 
cunoscuți, vor avea acces în 
lot dacă vor obține rezultate 
valoroase. în box idolii se pot 
prăbuși într-o clipă. La prima 
categorie, constănțeanul Aurel 
Mihai este primul favorit. In 
perspectivă, socotit cu mari re
surse, 
muscă, 
Vasile 
putea 
La 54 
dintre 
Aurel 
Pometcu. 
problemă.
firmă doar în salturi, la Nicolae

LaAehim Ursutescu.
Constantin Gruiescu și 

Ivan, deși ultimul s-ar 
să crească in greutate.
kg, cu siguranță unul 
cei doi mari rivali : 

Dumitrescu sau Gabriel 
„Pana" oferă o mică 
Pavel N edelcea con-

CALIȘTRAT CUȚOV

Gîju se vor strînge în tolba 
vîrstei prea mulți ani, iar fostul 
brașovean Gheorghe Drugă nu 
reușește să convingă, deși ciș- 
tigă Intr-o revenire furtunoasă 
se află și Stanef. Semiușoara ne 
dâ asigurări, dar condiționate 
de mențirierea greutății sporti
vilor. Doi din cei trei posibili 
prezintă însă o evoluție în greu
tate care ne îngrijorează. Pînă 
la proba contrarie, ne bizuim 
pe Paul Dobrescu, Nicolae 
Păpălău și brașoveanul Costică 
Bumb. Aceeași situație și ia 
următoarea categorie. Camp o-
nul european. Calistrat Cuțov 
crește nu numai in valoare, ci și 
în... gabarit. Este dublat, în 
perspectivă, de actualul junior, 
cotat ca mare talent, dinamo- 
vistul Sandu Mihalcea. La 
67 kg, Victor Silberman și Ale
xandru Popa. Ultimul ne oferă
satisfacții cu fiecare evoluție,
arătîndu-se într-un progres con
tinuu. O categorie care, după 
părerea specialiștilor, nu va
pune probleme de selecție pe 
baza rezultatului sec din com
petiții, este mijlocia mică. Ion 
Gydrffi și Ion Covaci vor fi, 
amîndoi, pregătiți în vederea 
Olimpiadei. Va fl ales, însă, 
cel care, pe baza corelației cu

FINAL, LA LUPTE LIBERE
(t’imaie din pag. 1)

gerea multiplului campion na
țional Șt. Stingu, participant 
la numeroase confruntări in
ternaționale de amploare de 
către li nărui E. Pa na it in vîrs- 
tă de 20 de ani, și eșecul cam
pionilor din 1969 G. Nicola, P. 
Poalelungi și Gh. Ureian.

Privind ierarhia la fiecare 
categorie de greutate, consem
năm cu satisfacție succesul re
purtat de sportivii de la Stea’ 
ua (antrenori V. Popov ici și 
Gh. Șuteu), Constanța (Ismaii 
Kenan), Brașov (1. Mureșan)?
Timișoara (D. Dana), Cluj 

(Gh. Marton) și Rapid Bucu
rești (V. Pătrașcu). O mențiu
ne specială pentru luptătorul 
ieșean Emil Butu apreciat de 
federație ca cel mai bun con
curent din rîndul tinerilor. Ar
bitrajele prestate de M. Strulo- 
vici (Galați), Gh. Marton 
(Cluj) și D. Pîrvulescu (Bucu
rești) remarcabile.
C1A5AMENTUL PE CATEGORII

r. Brașov), 6. C. Gheorghe (Pe
trolul Ploiești) ; cat. 74 kg: 1. LU
DOVIC AMBRUȘ (St. r. Brașov), 
2. P. Poalelungi (Dunărea G-ți), 3. 
I. Chirilă (Steaua), 4. B. Elias (O- 
limpia S. Mare), 5. C. Ardeleanu 
(A.S.M.T. Lugoj), 6 T. Dumitru 
(Steaua); cat. 82 kg: 1. VASILE 
IORGA (Progresul Brăila), 2. T. 
Balaș (St. r. Brașov), 3. Șt. Tampa 
(St. r. Brașov), 4. L. Gydrgy (Di
namo Buc.), 5. L. Rădoi (Raoid 
Buc.), 6. M. Vodă (Steaua) ; cat. 
90 kg : 1. ION MARTON (C.S.M. 
CLUJ), 2. A. Balogh (Olimpia S. 
Mare). 3. Gh. U.eian (Steaua), 4. 
L. Rădoi (A.S.M.T. Lugoj). 5. I. 
Szas (Dinamo Buc.), 6. Șt. Enache 
(Steaua); cat. 100 kg : 1. ANDREI 
MAIND (Steaua), 2. N. Rădulescu 
(Rapid Buc.), 3. A. Szornay (St. 
r. Brașov), 4. C. Teodoru (Dună
rea G-ți), 5. I. Laszlo (Lemnarul 
Odorhei). G. I. Nan (Tomistex 
C-ța): cat. 4-100 kg: ENACHE 
PANAIT (Șteaua), 2. Șt. Stingu 
(Steaua), 3. T. Dop (St. r. Bra
șov). 4. T. Moșcscu (I.M.U. Med
gidia), 5. L. Simon (Mureșul Tg. 
M), 6. Gh. Olaru (A.S.M.T. Lu
goj).

CLASAMENT PE JUDEȚE 
Șl MUNICIPII

posibilii adversari, mă refer la 
stil șl la valoare, va corespunde 
cel mai bine scopului propus. 
Acum, Gybrffl ț>ar’e că va fi 
alesul, dar vom vedea... Urmă
toarele două categorii, mijlocia 
mare și semigrea, sînt, după 
părerea mea, categoriile în care, 
deocamdată, nu se pot facp 
aprecieri sigure. în prima, ni
velul stelelor este destul de o- 
mogen ca să nu putem alege 
cu mare ușurință numai pe unul 
din cei trei. Alee Năstac, Horst 

—1 Gheorghe CtilVăt.
, dimpotrivă. Ion Mofiea 
fi cu greu învins de 
Constantinescu, dar ale- 

lui va depinde de pre
sa în 1972 în arena pugl- 

națională. Deocamdată, 
el ne-a asigurat că-și va 

activitatea — cu spe- 
pentru Olim- 

lon 
re- 

Nu-1

âtumpf sau 
Dincolo, 
poate 
Marin 
gerea 
zența 
listică 
însă, 
continua 
ranțe îndrituite ____  _
piadă. In ultima categorie, 
Alexe va fi cu certitudine 
prezentantul țării noastre. _ 
uităm însă, nici pe tînărui Ilie 
Dascăl u. care trebuie pregătit 
în condiții asemănătoare.

— Deci, se pare că din gar
nitura noastră de la europene 
vor lipsi Constantin Ciucă, 
Antoniu Vasile și Gheorghe 
Pușcaș.

— Cred că da. Primi doi au 
o activitate destul de îndelun
gată șl opinia generală este că 
în viitorul apropiat impetuozi
tatea tinereții îl va depăși. 
Pușcaș este un caz particular. 
N-ar fi exclus ca el să devină 
și anul acesta campion ’al țării, 
poate și anul viitor, dar soco
tim că^ selecția sa în echipa 
olimpică ar constitui un risc. 
In multiple ocazii el ne-a do
vedit că pe plan Internațional 
nu este eficient...

— Pînă la Miinchen, însă, mai 
sînt încă doi ani măsurați în 
competiții interne si internațio
nale...

— Firește, ele fac parte tot 
din pregătirea în vederea Olim
piadei. Pe plan intern veți ob
serva anumite schimbări. Anul 

național își 
într-o pe- 

cu cea 
aproxi- 
titlul la 
pus 
gen de

Eugen Fiirâsz și Șerban Neacșu 
la tineret, Ion Dumitru și ște
fan lordache la Juniori, preeitm 
și pb cei care vor reuși să-și 
intfOdtică în lot Sportivii'. Ei își 
exprimă certitudinea, la care 
mă raliez, că obligația de a ne 
menține pe poziția numărului 1 
în Europa va fi îndeplinită.

Acestea sînt, în mare, proble
mele actualului ciclu olimpic, 
mai bine-zis cadrul general în 
care ne aflăm și în care ne 
pregătim. După părerea noastră, 
el ne oferă îndrituite speranțe 
pentru ca la Milnchen să ne 
bucurăm mal mult decît la 
Mexico. Șl cred că așa va fi.

Festivitatea a fost deschisă de 
eleva Tatiana Cucoaneș din cla
sa a X-a E, secretar al org. U.T.C. 
a liceului.

Apoi, a luat cuvîntul tov. Ion 
Iliescu, care a ținut să adreseze 
felicitări elevilor de la „Caragiale", 
cu ocazia acestui eveniment deose
bit din viața lor.

„Privim constituirea noilor aso
ciații sportive — a subliniat vorbi
torul — nu ca o acțiune formală, 
de schimbare a unei denumiri, ci 
ca o modalitate de a atinge un 
salt calitativ, de a crea un cadru 
organizatoric puternic, în măsură 
să asigure dezvoltarea continuă a 
activității sportive de masă a ele
vilor, un prilej binevenit dc an
trenare a tuturor elevilor în prac
ticarea sistematică a exercițiului 
fizic, de fortificare a trupului și a 
minții".

Apoi. ?
propus consiliul asociației sporti
ve. în 
elevii : —„—T
Cracseghi, Octavian Sasu, Mugur 
Popescu, Lidia Niculescu, Mihai 
Florescu, Mircea Breaza, Mariana 
Cîrje, Anca Stănculescu și ȘteTania 
Păun.

Ca președinte al asociației spor
tive a fost ales elevul Grigoraș 
Ghiță, din clasa a IX-a G.

Luînd cuvîntul, prof. Gh. Mier
lea, directorul liceului, care a fost 
ales președinte de onoare al aso
ciației sportive, a ținut să punc
teze acest moment impresionant 
din viața școlii, să-și exprime de
plina satisfacție pentru măsura 
înființării asociațiilor sportive și 
convingerea că rezultatele noii 
asociații vor fi superioare, celor 
înregistrate pînă acum. Vorbito
rul a salutat faptul că asociația 
sportivă se va bticura de patro
najul Unttl club sportiv ftuntaș : 
Dinamo București.

Tov. Ion Nae, președintele clu
bului Dinamo, a urat succese ia

eleva Tatiana Cucoaneș a

unanimitate au fost aleși
Grigoraș Ghiță, Sorin

învățătură și în sport elevilor li
ceului, consiliului asociației spor
tive și le-a înmînat fanionul clu
bului precum și albumul Jubiliar. 
Au urmat demonstrații de atle
tism, volei, baschet, handbal și 
fotbal susținute de elevi și echipe 
fruntașe din liceu.

Ar
înființarea asociației sportive 

reprezintă, realmente, un moment 
important în viața elevilor de la 
„Caragiale”, liceu cu frumoase tra
diții în activitatea sportivă. Aici 
activează o echipă de baschet — 
băieți, participantă la divizia șco
lară și de juniori, iar o dată cu 
noua ediție a competiției, și cea 
feminină, promovată recent. I.a 
„Caragiale", însă, in aceeași mă
sură sînt organizate numeroase 
competiții cu caracter de masă, la 
nivelul claselor și interclase, ve
ritabile concursuri și campionate 
la atletism, volei, baschet și hand
bal, după preferințe și aptitudini.

în viitorul apropiat, în cadnfl 
acțiunilor preconizate pentru uiu
mul trimestru școlar, elevii de la 
„Caragiale" vor fi prezențf la o 
serie de activități atletice (Crosul 
tineretului, „Cupa Scînteil tinere
tului", Pentatlonul atletic școlar^ 
concursul de ștafetă, concursuri 
pentru cel mai bun alergător, $ăw 
ritor la lungime șl în înălțime), 
duminici sportive organizate cu 
participarea unor sportivi fruntași 
ai clubului Dinamo, „Sărbătoarea 
tortului de ciocolată", inițiativă cu 
caracter tradițional, unică în școli.

Multe alte proiecte vizează va
canța de vară. In totul, deci, preo
cupări concrete, perspective fru
moase, așa cum de altfel trebuie 
să existe într-o asociație 
școlară. Dorința tuturor 
de la „Caragiale** este să 
întîietatea în activitatea 
Premiera de joi de pe 
lui" îi obligă.

* sportivă 
elevilor

i păstreze 
sportivă.

.Tlneretu-

sa

Gheorghe ILIUȚA

UN ROMAN
DIN LUMEA
SPORTULUI

i
Tiberiu STAMA

CONSTRUCTORUL
CONDUCE

ÎN CAMPIONATUL
MOTOCROSIȘTI ROMÂNI 

IN ÎNTRECERI

Motocrosiștii români iau pri
mele starturi internaționale. Ast
fel, Ștefan Chițu și Cristian Do- 
vids vor concura la Tirzic ( 3 mai) 
și Maribor (10 mai), iar C. Goran 
și A. lonescu vor participa între 
1—3 mai la două reuniuni inter
naționale programate în Ceho
slovacia. Pentru prima etapă a 
„Cupei Dunării", care va avea loc 
la 17 mai pe un traseu situat în 
apropiere de Budapesta, sînt vi
zați următorii alergători: St. Chi
țu, C. Dovids, C. Goran, A. lones
cu, M. Banu și A. Crisbal.

DE ȘAH PE ECHIPE
TG. MUREȘ (prin 
telefon). Iată rezul
tatele din. runda a 
3-a a campionatu
lui național de șfih' 
pe echipe:

Constructorul — 
Mureșul 5—2 CUlM 
Cluj — CPM Bucu

rești 4—3, Crișul — Medicina Ta$i 
3i/2—3y2f Electronica — Universi
tatea București 41/2—2V2, Medici
na Timișoara — Petrolul 5*/s—1V2. 

ÎN CLASAMENT: Constructorul 
6 p, Electronica 5, Mediaina Ti
mișoara, C.S.M. Cluj 4, C.P.Ml 
București 3 etc:

ION PAUȘ-coresp. principal

EPILOG (I) LA ROMANUL-fOILETON

• Vă mulțumim pentru sprijin • Complexul sportiv Fundeni va fi al tineretului!

serva anumite 
acesta campionatul 
va desfășura finala .... 
rioadă relativ apropiată 
a Olimpiadei, va dura 
mativ tot atîta timp, iar 
fiecare categorie va fi 
joc între 16 Analiști. Un 
repetiție generală, care 
permite extragerea unor 
țloase concluzii pentru 
întrecere. De asemenea, 
celelalte competiții 
obiective interm.-c ‘ ■ 
cu Olimpiada și <______
atare în raport eu pozlțfa 
stră în Balcani sau î., z.

— Puteți să ne spuneți 
sînt principalele mari 
ții 7

A aparul în editura 
„Stadion" romanul scriito
rului și caricaturistului 
Neagu RADULESCU. Un 
roman din lumea hipodroti- 
melor, din paginile căruia 
nu lipsesc, bineînțeles, și 
cîteva capitole cu... fotbal 
și microbiști.

Autorul, Neagu RADU
LESCU, se întîlnește cu ci
titorii azi, vineri 24 aprilie, 
ora 19, la librâria „M. Sa- 
doveanu" (lîngă cinemato
graful „Republica") și marți 
28 aprilie, ora 19, la librâ
ria „M. Eminescu" (bd. Re
publicii coif cu Academiei).

ne va 
pre- 

marea 
toate

constituie 
în raport 

obiective ca 
--------- — a noa- 

Jn Balcani sau în Eurooa.
,i care 

conipeti-

— Desigur. Anul 1970 ne va 
Ă.rl. .c!teva obiective înseninate. 
ÎN LUNA MAI VA AVEA LOC 

Y^RNA, BALCANIADA. 
APOI, O LUNA MAI rtfilZIU 
ÎNTÎLNIREA CU S.U.A., căreia 
H acordăm o deosebită atenție. 
O sene întreagă de turnee, 
Rm‘Ăe.T,^Are CC1C din OLANDA 
?,4LF£RI.A* iugoslavia ,1 
U.H.S.S. impînzesc anul eompe- 
tițional cu minunate prilejuri de 
pregătire și verificare. Cit nrl 
veșțe, TINERETUL, EL VA 
AV8A PENTRU PRIMA DATA, 

aOEST AN. UN CAMPIO
NAT EUROPEAN. In noiembrie. 
Ia Miskolez, se vor trage cu 
siguranță importante concluzii 
î?1, P.rlv|re la cel care, proba- 
r>i- > j!972, vor Participa Olimpiadă.

SÎNT PERFECTATE SAU 
puc TRATATIVE PENTRU 
SERIE DE ÎNTlLNIRI BILATE- 

SAU TURNEE In IUGO
SLAVIA, UNGARIA, CEHOSLO- 
V ACIA, ITALIA. Va mai avea 
loc, însă, încă un examen se
rios, tot în noiembrie Ia Sofia : 
ESTE VORBA DE TURNEUL 
SPERANȚELOR OLIMPICE. In 
1911, ceea ce apare în plus este 
CAMPIONATUL EUROPEAN DE 
£A MADRID ȘI PROBABIL 
REVANȘA CU S.U.A. In anul 
Olimpic, ULTIMELE CRITERII 
DE SELECȚIE PENTRU ALCĂ
TUIREA ECHIPEI OLIMPICE 
VOR FI CAMPIONATELE NOA
STRE NAȚIONALE ȘI BALCA
NIADA.

După aceea... vom culege 
ce-am semănat. Mizăm dc re
zultate bune ia categoriile se- 
mimuscă, muscă, cocoș, semiu- 
șoară, ușoară, semimljlocie, mijlo
cie mică și grea. Antrenorul fede
rali, Alexandru Vladar și Ion 
Popa, care coordonează activi
tatea practică, se blzuie pe ser
viciile unor prlcepuțl antrenori 
ca Titl Dumitrescu, la seniori.

WFOGO RÎÎDuns’CDîn

robabil că vă amintiți 
„serialul “ apărut la 
sfîrșitul lunii trecute în 

coloanele ziarului nostru. A- 
rătam în acest roman-foile- 
ton, destinul unor baze 
sportive care, dintr-un motiv 
sau altul, au fost supuse dez
afectării. Sau urma a li se 
schimba destinația, tot... 
dintr-un motiv sau altul. Așa 
cum era, bunăoară, cazul 
Complexului sportiv Fundeni. 
Ce se întîmplase 7

Anul trecut, TINERII DIN 
SECTORUL 2 S-AU TREZIT 
(cuvîntul încearcă să suge
reze șocul) FARA NICI O 
BAZA SPORTIVA. Și, văzîn- 
du-se ei cu toate stadioanele 
dezafectate, au hotărît să a- 
menajeze un nou complex 
sportiv. Unde ? In fosta groa
pă de gunoi Fundeni. De ce 
tocmai aici ? CA SA NU 
MAI RIDICE NIMENI PRE
TENȚII ASUPRA VIITOA
RELOR TERENURI 
SPORT, ca să se evite 
fectarea.

Acțiunea „Fundeni** a
put sub semnul entuziasmu
lui general. în cîteva luni, 
prin muncă patriotică, mii 
de tineri bucureșteni au trans
format groapa într-o frumoa
să si complexă bază sportivă. 
Cu TERENURI DE FOTBAL, 
VOLEI, HANDBAL, CU ALEI 
STRĂJUITE DE POMI,
perspectiva ca anul acesta să 
fie continuate lucrările, care 
mai prevedeau două terenuri 
de baschet, trei de tenis de 
cîmp, o pistă pentru carting 
etc.

Un singur lucru nu prevă
zuse perspectiva : IVIREA 
PROPRIETARULUI. Adică a 
„mîînii destinului", CARE A 
SOLICITAT groapa. Acum

DE 
deza-

înce-

cu...

DUPĂ ce fusese CURA- 
ȚATA, NIVELATĂ — ÎN 
SFÎRȘIT — TRANSFOR
MATĂ ÎN BAZA SPORTIVA.

Interesant era în toată a- 
ceastă poveste faptul că tine
rii, înainte de a trece la a- 
me>najarea terenurilor, obți
nuseră acordul proprietaru
lui. Mai corect, al unuia din
tre proprietari : I.M.C. „7 No
iembrie". Greșeală ! Greșeală 
de neiertat! întreprinderea 
amintită DOAR administra 
groapa Fundeni, forul tute
lar al I.M.C. „7 Noiembrie" 
fiind Direcția generală con
strucții montaj-Bucureștî. Va 
rianta aceasta cu al... doilea 
proprietar, nu o prevăzuseră 
tinerii. DECI, LA CEREREA 
(de altfel, politicoasă) a 
D.G.C.M. TREBUIA — cum 
se spune în sport — SA ELI
BEREZE TERENUL. Indig
nant era faptul că respectiva 
dezafectare nu se făcea nici 
măcar „dintr-un motiv sau 
altul", ci asa, pur și simplu, 
DIN ...PRINCIPIU. Redăm fi
nalul (admirabil intuit de ti
neri) al capitolului I al ro- 
manului-foileton „Mina des
tinului" :

— Deci, de la dv. trebuia 
să luăm aprobarea ?

—De la noi.
— Și fiindcă nu am știut?
— FIINDCĂ NU AȚI 

ȘTIUT, VA LUAȚI „PĂPU
ȘILE" ȘI PLECAȚI.

— DAR DV. AȚI ȘTIUT!
— Ce să știm?
— Că de aproape un an de 

zile lucrăm aici, Ia stadion. 
Căci, nimeni nu-și poate Ima
gina ca cineva — „proprietar" 
fiind — să nu observe că în 
curte i-au intrat vreo 10 000 
de tineri, încolonați frumos

SE POATE SI ASA...
s s

Fără îndoială că 
întîlnirea dintre cei 
doi „titani" ai hand
balului masculin din 
țara noastră a satis
făcut cele cîteva mii 
de spectatori pre- 
cochetului teren din

aceea...

zenți în jurul 
parcul Dinamo. Atît Steaua, cît și 
Dinamo au luptat, fiecare cu ar
me diferite, dar cu multă ambi
ție și, ceea ce este demn de sub
liniat, foarte corect pentru vic
torie. Pînă la urmă, mult visatele 
două puncte le-a obținut Steaua, 
care — cu un plus de calm și 
cu o evident mai mare forță de 
finalizare — a putut să se impu
nă „milimetric**.

Acum, despre acest meci-derby 
al campionatului se pot spune 
încă multe lucruri. De pildă, s-ar 
putea teoretiza ideea că un meci 
de egalitate ar fi fost mai echi
tabil, că mai bine ar fi fost să 
cîștige Dinamo, pentru ca disputa 
în .campionat să rămînă interesan
tă. Important ni se pare însă alt
ceva. Și anume, un element ce va 
avea în mod sigur repercusiuni 
fericite în handbalul nostru mas-

culin : apariția unor elemente ti
nere, titularizarea cu succes a 
unor Jucători ce păreau iremertia- 
bil pierdUți, ratați stih praful -* 
începuse să se aștearnă peste 
pe banca rezervelor.

La capitolul „debuturi", este 
menționat faptul că Steaua a 
runcat in luptă un junior, Werner 
Stockl, care a impresionat nu atit 
prin acurateța tehnicii sate, cit 
mai ales prin curaj și prin acea, 
dacă o putem nttmi așa, „obrăz
nicie" in joc ce anunță pe hand
balistul de talent, sigur de valoa
rea lui. Destul de înalt (1,85 ni), 
bun șutei* (a înscris și un golj cu 
suficiente cunoștințe tactice și 
tehnice, Werner Stockl a lăsat o 
impresie bună. Pc de altă parte, 
așa cuni subliniam în cronica 
noastră, Steaua și-a restructurat 
sistemul defensiv, ridicînd gabari
tul centrului apărării. Pentru 
aceasta a apelat la Coasă, care 
avînd alături in lungi momente pe 
Gruia și pe Speck s-a achitat sur
prinzător de bine (pentru o... eter
nă rezervă !) de sarcina sa.

In tabăra cealaltă, apariția in 
primii 7 jucători a lui Valentin 
Preotu și a lui Dan Marin, hand-

ce 
ei

de
a-

baliști tineri dar cu mari perspec
tive, a surprins, însă în cele din 
urmă a satisfăcut deplin. Ambii 
au primit însărcinări destul de 
dificile pe care le-au rezolvat cu 
succes. A plăciit, de asemenea, 
titularizarea lui Litiu Bota, un 
pivot dintre cei mai eficienți, care 
s-a impus de la prima sa apariție 
în această echipă.

Am subliniat aceste lucruri toc
mai pentru că, atît Steaua cît și 
Dinamo sînt cunoscute pentru 
conservatorismul lor, pentru ape
titul cu care au devorat, în tre
cut, numeroase elemente tinere, 
sacrificate, poate cu părere de 
rău, dar conștient, pe altarul per
formanței. Și iată că acum, chiar 
într-un joc derby, cei doi antre
nori (Otto Telmann — Steaua, O- 
prea Vlase — Dinamo) au dovedit 
că se poate dirija o mare echipă, 
angajată decisiv în lupta pentru 
supremație, fără să fii conserva
tor pînă la absurd. Noi sperăm — 
gîndindu-ne Ia perspectiva hand
balului masculin din țara noastră 
—- că această operație de promo
vare n-a fost un simplu „foc de 
paie“...

Călin ANTONESCU

în urma gălăgioaselor buldo
zere. Deci, ați știut de treaba 
aceasta, dar ați lăsat lucru
rile să meargă înainte, pen
tru a reclama un teren acum 
curățat, nivelat ca în palmă, 
gazonat și drenat, peluzat 
cele mai gingașe flori.

— Groapa Fundeni 
parține !

— „GROAPA1* DA, 
Conțplexuț sportiv al 
tului din sectorul 2 !...

Și acum adevăratul 
„anexat*- la mulțumirile 
dresate ziarului nostru de că
tre Comitetul U.T.C. al sec
torului 2: ,

Consiliul, po-pular al munici
piului București — Comitetul 
executiv — DECIZIA Nit. 
515 din 9.IV.1970. Biroul per
manent a) Comitetului Execu
tiv 
ma 
nr.
47, 
57/968 — decide:

Art. 1 : SE TRANSMIT 
DTN ADMINISTRAREA IMC^ 
„7 NOIEMBRIE**, COORDO-W 
natA de direcția gen;-*^ 
rala construcții mon-Ț 
TAJ, ÎN FOLOSINȚA EAHÂ 
PLATĂ Șl PE TERMEN NE
LIMITAT COMITETULUI 
MUNICIPAL BUCUREȘTI 
AL U.T.C., PENTRU COMI
TETUL U.T.C. AL SECTO
RULUI 2, URMĂTOARELE 
MIJLOACE FIXE: TERENUL 
DE UMPLUTURA DIN ȘOS. 
FUNDENI — FOSTA GROA
PA DE GUNOI — ÎN SU
PRAFAȚA DE 6,5 HECTARE 
ȘI UNA CLĂDIRE.

Art. 2 : I.M.C. „7 NOIEM
BRIE" ÎȘI VA MODIFICA 
SCRIPTELE ÎN CONFORMI
TATE CU PREVEDERILE 
ART., 1, PREDAREA — PRE
LUAREA EFECTUTNDU-SE 
PRIN PEOCES VERBAL.

Art. 3 : DIRECȚIA SECRE
TARIAT—ADMINISTRATIV, 
DIRECȚIA SISTEMATIZA
RE ȘI ARHITECTURA, DI
RECȚIA GENERALA CON
STRUCȚII MONTAJ, VOR 
ADUCE LA ÎNDEPLINIRE 
DISPOZIȚIILE PREVĂZUTE 
ÎN DECIZIE.

Mina destinului !..,
★

Ce ar mai fi de adăugat la 
arest „act de naștere** al 
Complexului sportiv Fundeni, 
care poartă semnătura prima
rului general al Capitalei : 
împărtășim bucuria miilor de 
sportivi din acest cartier 
bucureștean. „Vînt de pupa“ 
noilor întreceri sportive 1

ne

i»
cu

a

nudar 
tinere-

final 
â-

<

al C.P.M.B. ...ținînd sca
de prevederile Decretn'ui 
466/966, în baza art. 36, 
48 și 63 din Legea nr.

4

Vasile TOFAN
(va urma)

P.S. în numărul viitor al 
ziarului nostru : EPIl^OGUL 
II (ultimul) LA ROMANUL- 
FOILETON „MINA DESTI
NULUI".

Cat. 48 kg î 1. 1ANCU VAN- 
GrHMLICI (Tomistex Constanța), 2. 
t. Arapu (Rapid Buc.). 3. I. Car- 
lîulea (Jiul Petrila), 4. V. Rusu 
■Dunărea G-ți), 5. N. Olteanu 
fMureșul Tg. M.), 6. I. Nae (Di- 

Buc.) ; cat. 52 kg : PETRE 
DERNAU (C.F.lt. Timișoara), 2. D. 
L’iadeche (Steaua), 3. I. Vlădescu 
Dinajno Buc.), 4. Em. Rusu (Ni- 
îolina lași), 5. C. Mareș (C.SM. 
teșița), 6. P. Teodoc (Steaua) ; 
at. 57 kg : 1. NICOLAE DUMITRU 
Tomistex C-ța), 2. Gh. Stan (O- 
impia Satu Mare). 3. N. Cristea 
Steaua), 4. P. Tarbă (Metalul Tîr- 
oviște), 5. D. Crantea (Rapid 
Suc.), 6. Fl. Moț (Steaua); cat. 62 
g : 1. PETRE COMA.X (Steaua), 
. Al. Geantă (Steaua), 3. C. Mol- 
ovan (St. r. Brașov). 4 C .Luou 
Rapid Buc.), 5. Gh. Ciuntu (Du- 
ărea G-ți), 6. C. Neicu (Dunărea 
i-ți); cat. 68 kg: 1. VALErtfU 
<LBU (Rapid Buc.), 2. V. Moraru 
Progresul Brăila), 3. Em. Cristian 
Dinamo Buc.). 4. Gh. Parasehiv 
Dinamo Buc.), 5. 1. Bărbălei <St.

1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI 49 
p, 2. Județul Brașov 25 p, 3. Mu
nicipiul Constanța 16 p. 4. Județul 
Satu Mare 13 p. 5. Județul Galați 
13 p, 6. Județul Timiș 12 p.

Astăzi, de Ia ora 11, vor in
tra în competiția finală și lup
tătorii seniori de Ia greco-ro- 
mane. La star! ui acesteia s-au 
înscris peste 400 de concurenți, 
cifră nemaiîntâlnită în nici una 
din cele 43 de ediții 
avut loc pînă acum, 
gă numărul record de 
panți, reține atenția 
amănunt — și el ieșit 
mun
toți campionii de anul trecut 
sînt prezenți în concurs. Avem, 
așadar, motive îndreptățite de 
a aștepta cu un deosebit in
teres. confruntările care încep 
astăzi la Floreasca.

care au 
Pe lîn- 
partici- 
un alt 
din co

și anume, faptul că

Fotbalul a părăsit pentru 
aproape două luni scena 
competițională, rezumin- 
du-se la turnee și me

ciuri amicale care, orieit de 
interesante ar fi, nu pot de
păși marca surogatului. Clasa
mentele și punctele ne-au in
trat prea mult în sînge ca să 
ne putem dezbăra de acest 
viciu dulce. Și pentru că se
niorul se odihnește (este un 
fel de a spune), vasalii săi ju
bilează, încearcă să profite de 
lipsa unei concurențe, împotri
va căreia au încetat 
să mai lupte.

★
Voleiul, de pildă, 

zilele agitate ale turneelor fi
nale, care vor desemna pe 
campioanele țării. In competi
ția feminină, Penicilina și Di
namo par să emită pretențiile 
cele mai autorizate la supre
mație. In istoria românească 
a acestui joc. care a fost „de 
plajă”, mai întîi, iar apoi a 
devenit sport în sensul cel mai 
adevărat al cuvîntului, victo-

trăiește

ria ieșencelor ar constitui un 
veritabil seism : ar fi, adică, 
pentru întîia oară cînd meda
liile de aur intră în posesia 
unei echipe provinciale. Și un 
asemenea cutremur n-ar stri
ca acestei discipline, pentru că, 
ierarhiile multă vreme presta
bilite au darul nefast de a 
așeza cuverturi de mucegai 
și suficiență, creează medii 
prielnice microbului atît de 
nociv al automulțumirii.

La băieți, Dinamo depășește 
deocamdată pe Steaua la set- 
averaj, dar echipa din umbră, 
care ține în mina sa 
natul, este Rapid, o 
capricioasă, capabilă 
censiuni spectaculoase

campio- 
formație 
de as- 
și pră-

bușiri dramatice, survenite în 
intervale foarte scurte de timp.

★
Baschetul atrage atenția, de 

asemenea, prin turneul său fi
nal feminin, în care evoluează 
vechile combatante Rapid și 
Politehnica București, în care 
revine, după o lungă absență, 
echipa IEFS (revitalizată de o 
puternică transfuzie de tinere- 

. țe) și în care apare pentru 
prima oară formația A.S.A. 
Cluj, excelentă la capitolul teh
nic, deficitară la acela disci
plinar (vedeți nedorita întîm- 
plare din rapidul București — 
Cluj, descrisă nu de mult în 
ziarul nostru).

Reintră competițiile
regularitate atletismul, 
al său campionat pe echipe, 
important nu atît prin punc
tele ce se vor aduna, cît prin 
rezultatele ce vor fi înscrise 
în dreptul concurenților.

★
își va ' 
loviturile 
concurs

Herăstrăul 
apele noi sub 
lelor, într-un 
numit al primăverii.

★
„Săptămînă luptelor** 

nuă cu întrecerile de 
romane, ramură care figurează 
foarte sus pe tabelul de onoa
re al sportului românesc.

Deși mai puțin spectaculoase 
decît „liberele”, luptele „cla
sice** stăpînesc preferința eru
diților, al acelora care zîmbesc

tulbura 
! pade- 
supra-

conti- 
greco-

disprețuitor în fața afișului 
unui recital de jazz și acceptă 
să facă o coadă de o oră pen
tru a-și lua un bilet la un 
concert simfonic.

Să nu discutăm despre gus
turi !...

★
Hocheiul încearcă să profite 

de ultimele zile ale gheții pati
noarului acoperit, programînd 
o competiție pentru

★
Tn toate sectoarele Capitalei 

se dispută duminică un 
ment Important al „C- 
tineretului", prilejuind 
manifestări de masă.

★
Etajje, socotite fără 

în campionatele de

tineret.

i mo- 
, Crosului 

și alte

istoric, 
baschet 

(masculin) și rugby și un finiș 
în întrecerea echipelor de șah 
la Tg. Mureș completează a- 
genda sportivă a unui sfîrșit 
de săptămînă. bogat, Intere
sant și demn de urmărit, chiar 
dacă îi lipsește fotbalul.

V. CRISTIAN
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MEXIC ROMÂNIA B 3-2 (2-1) ȘTIAUA - SPORTUL ARBITRAJE ȘI... ARBITRAJE
CIUDAD DE MEXICO, 23 

(Agerpres). — Selecționata se
cundă de fotbal a României 
și-a început turneul în Mexic, 
întîlnind în orașul Leon, în 
prezența a 17 000 de specta
tori, reprezentativa mexicană 
care se pregătește pentru tur
neul final al campionatului 
mondial. Gazdele au obținut 
victoria la limită cu 3—2 
(2—1), la capătul unui joc an
trenant, spectaculos chiar în 
multe momente ale sale și de 
un bun nivel tehnic, ciprecia-

zd comentatorii agențiilor in
ternaționale de presă. Româ
nii, deși neaclimatizați cu am
bianța și altitudinea înaltelor 
platouri, au dat o replică va
loroasă fotbaliștilor mexicani 
aflați într-un stadiu avansat de 
pregătire.

SCORUL A FOST DESCHIS 
DE ECHIPA ROMÂNA ÎN 
MINUTUL 7 PRIN TĂTARU II. 
Replica mexicanilor este foar
te puternică, poarta apărată 
de Ghifâ este supusă unui tir 
prelungit. Dar egalarea sur-

AGENDA BUCUREȘTEANA

vine de-abia în minutul 20, 
cînd Basaguren marchează din 
interiorul careului mic. La in
terval de 5 minute, în urma 
unui schimb de pase reușit, 
înaintașul central Valdivia 
aduce avantaj echipei sale. 
Rezultatul devine 3—1 pentru 
gazde în minutul 57, datorită 
golului înscris de Fragoso. Ju
cătorii români contraatacă si 
TĂTARU II REDUCE SCORUL.

„Sînt mulțumit de jocul echi
pei noastre, a spus după meci 
antrenorul Raul Cardenas. 
Românii au fost un partener 
bun. Jocul lor este curat, ra
pid, dar nu este coordonat 
în fazele de finalizare".

Au jucat formațiile : 
România B : Ghifâ — 

gulea, Olteanu, Vlad, Vigu
Dincufă, Axenfe — Pîrcălab, 
Tătaru II, Grozea, Gyorfi (Jer
can).

Mexic : Castrejon — San
chez, Galindo, Lopez, Montes, 
Ramirez — Gonzales, Romo — 
Diaz, Valdivia, Basaguren (Fra
goso), Rivas.

Cele două echipe SE VOR 
ÎNT1LNI DIN NOU DUMINI
CA, la Toluca.

MUNCITORESC 5-3 (2-3)
Stadionul „Sportul munci

toresc” a găzduit, la mijlocul 
săptămînii. partida de fotbal 
dintre echipa gazdă (divizia C, 
seria a IV-a) și Steaua, pro- 

,.Cupei
— cu

SIMBATA 25 APRILIE

■ Stadionul Progresul, ora
17 : Progresul București — 
Progresul Brăila (divizia B)

8 Stadionul Metalul, ora 
17 : Metalul București — Me
talul Tîrgoviște (divizia B)

rești — Progresul Corabia 
(divizia C)

■ Stadionul Ciulești, ora 
9.30 : Rapid — Unirea Cîm- 
pulung (juniori) ; ora 11 : 
Rapid — Steaua (amical).

DUMINICA 26 APRILIE DUMINICĂ

pi.

■ Terenul Gloria, ora
Mașini unelte București 
Marina Mangalia (divizia

17 :

C) LA HUNEDOARA

gramată în cadrul 
sportul muncitoresc" 

handicap. Scorul de 0—2 cu 
care a debutat întîlnirea 
fost — i 
de către 
liberă de 
răsturhat 
rilor prin 
ordine, de Mirăuță (min. 24), 
Culda (min. 28), Naom (min. 
54), Creiniceanu (min. 85) și 
Dumitriu III (min. 89). Deși 
fără majoritatea titularilor, 
Steaua a jucat excelent, do- 
minînd cu autoritate întreaga 
partidă. Iată și o surpriză foar
te plăcută : rezervele echipei 
Steaua au fost Ailenei, Șu- 
mulanschi, Niță, Toma și I. 
Ion, toți de la... Centrul de 
copii „23 August" 1 Utilizați 
după pauză, primii doi au dat 
deplină satisfacție.

în deschidere : Metalul
București—S. N. Oltenița 1—1 
(0-0).

a debutat întîlnirea a 
- mai întii — majorat 

Toma din lovitură 
la 18 m, iar apoi, 
în favoarea milita- 
punctele înscrise, în

Obișnuitul nostru comen
tariu despre activitatea 
„cavalerilor fluierului" 

își propune, in primul rind. 
să amintească și să sublinieze 
pozitiv felul cum a înțeles 
să-și ONOREZE titlul de ar
bitru conducătorul meciului 
Dinamo Bacău—C.F.R. Cluj. 
Victor Pădureanu. La scorul de 
0—0 (regulamentul, este ade
vărat, nu condiționează acor
darea unui penalty în funcție 
de rezultatul de pe tabela de 
marcaj, dar, în practică, fie
care dintre noi știe cam cum 
se procedează). V. Pădureanu 
n-a ezitat să dicteze o lovi
tură de la 11 metri ÎN FA
VOAREA OASPEȚILOR. Este 
lesne de imaginat surpriza pe 
care a provocat-o pe terenul 
și în tribunele de la ~ 
senzația n-ar fi fost 
pe orice teren din țară, 
afara Bucureștiului, 
chipelc beneficiază de condi
ții egale de joc — această de
cizie. care contrazice toate le
gile nescrise, dar atotputernice 
ale arbitrajului. De fapt, asis
tăm la a doua „încălcare" a 
acestor norme, și la Pitești, 
în etapa precedentă, Zaharia 
Drăghici dind dovadă de corec
titudine și curaj în sancționa-

Bacău — 
mai mică 

în 
unde e-

infracțiuni în careu] 
Acolo, beneficiarii au 

băcăuanii. Că. in am
bele cazuri, loviturile de Ia 
11 metri au fQst ratate, 
ceasta este o chestiune per
sonală (de tehnică !) a înain
tașilor respectivi și nicidecum 
o reparație pe care cerul a 
acordat-o la o crasă „nedrep
tate", așa cum ar reieși 
concluzia la care a ajuns 
ghiar, autorul faultului 
nalizat de la Bacău : „s-a 
tat pricea".

Ne bucură că putem da a- 
semenea exemple de fermitate 
din partea arbitrilor. Și am 
fi și mal satisfăcut! dacă ele 
ar deveni o regulă generală. 
Mai ales în diviziile B și C, 
unde „avantajul terenului” (a 
se citi : al arbitrului) dena
turează pur și simplu raportul 
de forțe din teren, violentînd 
pînă la urmă rezultatul, se cer 
astfel de arbitraje, neconcc- 
sive, curajoase. Așa ar fi 
trebuit să conducă și arbitrul 
Paul Brătănescu partida Ceah
lăul Piatra Neamț—Metalul 
București, din divizia B. nu 
acordînd un 
în favoarea 
fază în care 
se în poartă.

rea unei 
gazdelor, 
fost...

a-

din 
Ma
ne- 

ară-

clin divizia 
gol (bineînțeles, 
gazdelor) la o 

mingea nu intra- 
ci fusese oprită,

cu mina, este adevărat, de un 
apărător. Aici nu poate fl 
vorba de legea avantajului, 
aceasta puțind fi aplicată nu
mai in cazul in care mingea, 
atinsă cu mina de un jucător 
al echipei in apărare, ar fi 
intrat, totuși, in poartă.

Dar, cel mai discutat arbi
traj a fost, desigur, acela 
prestat de Em. Vlaicnlescu la 
meciul Rapid—Universitatea 
Craiova. Prea multe i se re
proșează arbitrului ploieștean 
— neacordarea unei lovituri 
de Ia 11 metri, la un fault 
flagrant al lui Dan asupra 
lut Oblemenco, ingăduirea jo
cului dur, dar măi ales frag
mentarea Jocului, prin neapli- 
carea legii avantajului, care 
avea să ducă la grava gre
șeală din repriza a doua, cînd 
craîovenii au fost opriți din 
acțiune de gol penttu a fi se 
acorda o nedorită și necom
pensatoare lovitură liberă, la 
un . henț a! fiii Răducanu — 
pentru a accepta Ideea că un 
arbitru divizionar A, cblar 
chemat pe depusă masă șă 
cttnduîă un meci, poate fj ,,a- 
fară din joc”, ca să folosim 
un termen de arbitraj.

Jack BERARIU

D. U.

ora■ Terenul Laromet,
17 : Laromet București 
Olimpia Giurgiu (divizia C)

■ Terenul Sportul munci
toresc, ora 11 : Sportul mun
citoresc — Unirea Drăgășani 
(divizia C)

a
ora

Terenul Constructorul,
17 : Flacăra roșie Bucu-

Ca în fiecare joi seara, 
Comisia centrală de compe
tiții și disciplină a Federației 
române de fotbal a analizat 
aseară peste 15 cazuri de in- 
disdiplînă, abateri săvîrșitb 
în nietiurile etapei trecute. 
După discutarea fiecărui caz 
în parte, comisia a luat —- 
printre altele — următoarele 
măsuri :
• jucătorii Vlad (Electrica 

Constanța), Popa (Unirea Mă
năstirea) au fost suspendați 
pe cite patru etape pentru 
insultarea arbitrilor ;

(Dinamo Bacău) a fost sus
pendat pe două etape pentru 
lovirea adversarului ;

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI
A XXII-a A DIVIZIEI B

SERIA I
Progresul București — Pro
gresul Brăila : Z. DRAGHICI 
(Constanta)
Otelul Galați — Gloria Bîr- 
lad : C. BARBULESCU
(București)
Știința. Bacău — Sp. Studen
țesc : O. COMȘA (Craiova) 
Poiana Cîmpina — Politeh
nica Galați : C. MANUȘA- 
RIDE (București)
Ceahlăul Piatra Neamț — 
Flacăra Moreni : N. RAINEA 
(Birlad)
Metalul București — Metalul 
Tîrgoviște : A. ALEXA (Rm. 
Vîlcea)
Dunărea Giurgiu — Portul 
Constanța : V. PĂDURE AN U 
(București)
Metrom Brașov
Suceava :
(București)

Chimia
GH. LIMONA

SERIA A II-A

Metalul Tr. Severin — Olim
pia Satu Mare : C. PETREA 
(București)
C.F.R. Timișoara — Minerul 
Baia Mare : C. POP (Hune
doara)
Gaz metan Mediaș — C.S.M. 
Sibiu : V. TOPAN (Cluj)
Chimia Rm. Vîlcea — Mine
rul Anina : M. BICA (Bucu
rești)
Electroputere Craiova — Me
talurgistul Cugir : Fii. CO
LOȘI (București)
Metalul Hunedoara — C.F.R. 
Arad : G. POP (Brașov) 
Vagonul Arad — C.S.M. Re
șița : S. MURF.ȘAN (Turda) 
Olimpia Oradea — Politeh
nica Timișoara : I. RUS (Tg. 
Mureș)

PORTUL CONSTANȚA
UNIVERSITATEA CRAIOVA 0-1 (0-0)

Miercuri, la lumina reflec
toarelor, pe stadionul 1 Mai 
din Constanța s-a disputat 
întîlnirea amicală dintre Por
tal și Universitatea Craiova. 
L^LT un joc de factură tch-

nică modestă, victoria a re
venit craiovenilor, prin golul 
marcat de Țarălungă (min. 
74).

C. POPA
coresp. principal

discutat propunerea clubu-

lui Dinamo București de a sus- 
lenda pe un an pe jucătorul 
larcis Coman. Comisia a ra

tificat această sancțiune.

de la ora 11, 
Hunedoara va în- 
Arad. După amia- 
17, pe același sta- 
Arad (al cărui te-

Amatorii de fotbal din Hune
doara au posibilitatea să vizione
ze duminică două partide din 
campionatul diviziei B. Pe stadiu- ■ 
nul din localitate, 
echipa Metalul 
tîlnl pe C.F.R. 
ză, de la ora 
dion, Vagonul
ren este suspendat) va primi re
plica formației C.S.M. Reșița.

în ședința ținută aseară, 
omisia centrală de compe- pc 
ii și disciplină a F.R. Fotbal N<

SUSPENDAREA LUI (OMAN RATIFICATA
Deci, fotbalistul Coman este 

suspendat pînă la data cfe 26 
martie 1971.

F I Ș I E R

• jucătorul Paraschivcscu 
(Petrolul Tîrgoviște) a fost 
suspendat pe trei etape pen
tru lovirea intenționată a ad
versarului ;

• jucătorul Sănăuceanu

• jucătorii Nicoruț (Teh- 
nofrig Cluj) și Dumitrașcu 
(Carpați Sinaia) au fost sus
pendați pe cîte o etapă, pen
tru insultarea coechipierilor 
și, respectiv, încercarea de lo
vire a adversarului ;

• jucătorii Canahai (Vltro- 
metan Mediaș) și Gliițesctr 
(Chimia Victoria) au fost 
sancționați cu mustrare pen
tru atitudine nesportivă.

® După 22 de etape s-au 
înscris 
medie 
medie 
goluri 
repriză 
priza secundă.

• Gazdele au marcat 317 
goluri 139 în prima repriză 
și 178 în repriza secundă. Oas
peții au marcat 150 de goluri : 
70 în prima repriză și 80 în 
repriza secundă. Deci, putem 
remarea faptul că atit gazdele 
cit și oaspeții au fost mai 
eficace în repriza secundă.

• Cele mai multe goluri 
s-au marcat în minutul 
mai precis 11 goluri.

• Un număr de 125 de 
căTori au marcat goluri, 
care îi putem adăuga și 
cei 17 jucători care au mar
cat autogoluri.

• Echipele Steaua și 
figurează cu 11 jucători 
ta golgeterilor, pe cînd 
doar cu 4 jucători.

• Situația pe compartimen
te se prezintă astfel : 11 apă
rători au marcat goluri totali
zînd 26 de goluri și avînd gol
geter pe Lupescu cu 5 goluri, 
31 de mijlocași au marcat go
luri totalizînd 84 de goluri, 
avînd golgeter pe Lereter cu

467 de goluri, cu o 
de 2,65 de meci și o 
de 21,22 de etapă. 209 
s-au înscris în prima 
și 258 de goluri în re-

7 goluri, 80 de atacanți au 
marcat goluri totalizînd 337 de 
goluri avînd golgeter pe Tăta- 
ru II cu 15 goluri. Fiind la 
capitolul golgeter, trebuie să 
menționăm faptul că după 22 
de etape avem doi golgeteri: 
Tătaru II cu 15 goluri și “ 
joni cu... 2 autogoluri.

Po-

de 
de 

fo-

63,

ju- 
la 
pe

Crlșul 
pe lis- 
A.S.A.

• De-a lungul celor 22 
etape au fost folosiți 329 
jucători, cei mai 
losit A.S.A. : 25 
Cei mai puțini, 
folosit : Steagul 
și Rapid. După 22 de etape un 
număr de 22 de jucători au ju
cat 1 980 minute.

• Th echipa etapei, după 22 
de etțipe, au figurat 125 de 
jucători. Universitatea Craio
va . figurează cu 11 jucători, 
pe cînd A.S.A. doar cu 3 ju
cători.

Iată o echipă a campionatu
lui pe baza numărului de se
lecționări în echipa etapei (în 
paranteze este trecut numărul 
de selecționări) : 
— Sătmăreanu (5), 
Dan (5), Deleanu 
ru (3), Dumitru 
(5), Tătaru II (5), 
Lucescu (4).

A. VASILESCU

multi au
de jucători, 

adică 18. au 
roșu, Farul

Niculescu (4) 
Lupescu (6),
(6), Pesca- 

(7), Caniaro 
Domide (6),

TREI MINUTE ALE MECIULUI!
(Urmare din pag. 1)

cuminte, liniștit, hrănindu-ne 
speranțele că cei 11 tineri tri
colori se vor impune încet și 
sigur. Vlad are de două ori 
situații foarte avantajoase (in 
min. 1 și 4), dar ratează cu 
ușurință. în min. 21, Helvei 
face o Splendidă cursă pe a- 
ripă drba'ptă, centrează im
pecabil la Ghergheli, care șu- 
tează de la 15—16 m în bara 
transversală. în min. 34 se 
consumă cea mai mare ocazie 
a juniorilor noștri : Hajrial 
execută o lovitură liberă, 
mingea ajunge pe capul lui 
Vlad la 4 metri de poartă 1
— toată lumea vede golul !
— dar nu 1, atacantul nostru 
ratează incredibil, trimițînd 
balonul pe lîngă bară...

Și minutele trec.
Spectatorii încep să-și sim

tă nervii puși la grea încer
care.

teren, 
încep 
care-i

lată-ne la ultimul dialog 
al lui aprilie dind bineme
ritată prioritate lui „El Mun- 
dial’T0“, dar oprindu-ne, ca
de obicei, și asupra altor 
zone ale interesului și pre
ocupărilor sportive. Poșta 
săptămînii — și cîteva Scri
sori restanțe — oferă, din 
nou, redacției prilejul să cu
noască unele stări de 
cruri, plăcute sau nu 
viața stadioanelor și sălilor 
de sport din diferite orașe. 
Corespondenții rubricii cer, 
însă, și răspuns multor în
trebări, așa că...

EUGEN LAZAR — Săcele : 
Scuzele dv. sînt inutile ; nu 
se supără nimeni că v-ați 
spus tot ,,of“-ul într-o scri
soare pe mai multe pagini. 
Și așa cred că tot a mai 
rămas ceva pe suflet. Mai 
greu este, însă, cu... răspun
sul. Dv. relatați stări de lu
cruri care se cer bine ana
lizate (o vom face). în esen
ță, vi se pare — în baza 
unor fapte citate în scrisoa
re — că echipa de rugby 
Precizia Săcele este perse
cutată de unii arbitri și lip
sită de sprijinul federației

de specialitate. Trebuie să 
recunoașteți că nu ne putem 
pronunța într-o asemenea 
chestiune fără a asculta și 
cealaltă parte. Cu atît mai 
mult cu cit chiar dv scrieți : 
„Dacă cele relatate de sub
semnatul corespund reali
tății**...

TEODOR STROE — Bucu
rești : Mulțumiri pentru su
gestiile făcute redacției. 
Fotoreporterii ziarului au 
pregătit toate ilustrațiile din 
tabăra „tricolorilor** și pînă 
la plecarea în Mexic vor 
face încă multe fotografii. 
După cum vedeți, nu numai

De ce n-a rămas în lotul 
Florin Dumitrescu ? De 
au fost preferați Gydrfi 
Jercan notați de cronicari 
note mult mai slabe decît
jucătorul arădean ? Dacă se
lecția s-ar face numai după 
note, lucrurile ar fi extrem 
de simple, dar criteriile teh-

Zu
din

esie 
di-

vâ-

Vă cer, deci, puțin timp 
pentru a încerca să văd cît 
de îndreptățite sînt temerile 
dv. că echipa Săcele 
împiedicată să intre în 
vizia A.

ZOLTAN KOVACS 
Cluj : O scrisoare care
dește o sinceră pasiune pen
tru fotbal și chiar frumoase 
calități de gazetar sportiv 
(poate că ne mai întîlnim ue 
această cale...). Mie mi-au 
plăcut însemnările intitulate 
„Cei 5 D“ și cred că ele 
își vor găsi loc într-unul din 
numerele noastre următoare.

pe stadion se fac... pregă
tiri.

Calculul economic privind 
rentabilitatea unor seturi de 
fotografii ale jucătorilor ro
mâni din lotul mexican mi 
se pare extrem de intere
sant și, într-adevăr, eficient, 
îl voi transmite editurii 
„Stadion" și secției de spe
cialitate din cadrul C.N.E.F.S.

A. SCHANKULA — Arad : 
E foarte bine că țineți cu 
U.T.A., e foarte bine că do
riți să vedeți în loturile re
prezentative cît mai muiți 
jucători ■ ai acestei echipe.

B 
ce
Și

cu

ooo
nicienilor sînt mai complexe 
și, în orice caz, au în vedere 
nu un meci, ci o perioadă 
mult mai lungă. A fost, însă 
după cîte știu, și un „trial-*...

Talentatul jucător arădean 
are încă multe posibilități să 
dovedească antrenorilor că 
s-au înșelat... Dacă s-au în
șelat. ..

S. VIRGIL — București: Da, 
am primit toate obser
vațiile și propunerile dv. pri
vind aprecierile pe margi
nea evoluției tricolorilor.

PAUL TĂCU — Bucu-

'■ești : Sînt într-adevăr, multe 
lucruri controversat comen
tate și printre ele — nu 
chiar ultimele — cele pri
vind arbitrajele. Colegiul 
central de specialitate a luat 
o serie de măsuri de natură 
să reducă pe cît posibil ne
mulțumirile și suspiciunile 
(în unele cazuri, însă, ne
fondate, de ordin strict subiec
tiv). Cazurile citate de dv. 
sînt cunoscute. Sperăm 
se repete. Dacă aveți 
bilitatea. vă rog să ne 
o vizită la redacție.

TIJE
Prilipet. jud. Caraș : Mulțu
miri pentru scrisoare. Îmi 
pare rău, însă, că nu vă pot 
satisface dorința de a vă 
completa colecția ”
TUL" din care vă lipsesc 
foarte multe numere.

I. G. — com. Boteni, jud. 
discutat mult 

mexi- 
impli- 
„zaru- 
ărdn- 
încre-

Vă închipuiți că, pe 
tinerii noștri jucători 
și ei să acuze neșansa 
paște.

Teama necalificării le cris
pează progresiv mișcările și 
jocul. Ordinea din acțiumle 
lor — vizibilă la 
partidei — 
poi dispare 
trece parcă 
orii români 
re vrea să 
singur meciul.

Și nu se poate 1
Se aruncă zeci de baloane 

înalte în fața porții lui Pa- 
luch, pe care masivii fundași 
polonezi le resping cu regu
laritate.

Contraatacurile oaspeților 
sînt foarte rare dar și foarte 
periculoase (în min. 59 — Sa- 
meș și în min. 71 și 72 — 
Stana salvează situații critice) 
pentru că majoritatea jucă
torilor noștri sînt „duși la 
gol". Față de exasperanta 
dominare teritorială a junio
rilor noștri un meci nul ar 
fi fost o nedreptate. Dar cîte 
nedreptăți nu produce, mereu, 
fotbalul 1

începutul 
se estompează, a- 
cu totul. 'Timpul 
mai repede, juhi- 
se grăbesc, fieca- 
cîștige de unul

Și minutele se scurg Impla
cabil, spectatorii se uită la 
ceas ca la o clepsidră bleste
mată și nimeni nu mai cre
de în nimic.

Poate doar o minune...
Și minunea se produce cu 

3 minute înaintea sfîrșitului 
de joc, dintr-o fază oarecare, 
încîlcită, cînd Fortuna pune 
mingea pe piciorul lui Bo- 
loni, care ne... aruncă în aer 1 
Goool !!!

A marcat România !
JUNIORII ROMÂNIEI 

S-AU CALIFICAT LA CEA 
MAI IMPORTANTA COMPE
TIȚIE (DE VTRSTA) A CON
TINENTULUI I

MtCf OMOLOGAT CV 3-0
Partida Progresul Strehaia — 

Dunărea Calafat, din campio
natul diviziei C — seria a V-a, 
nu s-a disputat, deoarece e- 
chipa Dunărea nu s-a prezen
tat la teren. Comisia de com
petiții și disciplină a F.R.F. 
a hotărit ca acest meci să tie 
omologat cu rezultatul de 3—0 
in favoarea formației Progre
sul Strehaia.

CIUCUR

să nu 
posi- 
faceți

com

îmi

vă
.SPOR-

LOTO PRONOSPORT

Argeș : 
despre 
cană** 
cații. 
rile" 
cate, 
dere.

S-a
„altitudinea 

și posibilele ei 
Cred că acum 

selecției au fost 
Să așteptăm, cu

Dan GARLEȘTEANU

La revedere, dar nu 
pare că spune Ilona Micloș

ILONA MICLOȘ Șl GH. BALAN AU SPUS ADIO 
COMPETIȚIILOR, DAR NU Șl SCHIULUI

• Numeroase titluri de campioni ai țării au încununat activitatea acestor valoroși 
antrenori împărtășesc din bogatele lor amintirischiori • Viitorii

- RĂSPUNS COMUN : Ridi
carea unor elemente la o va
loare internațională. O precizare 
în Plus am cartea llonei Mlcloș: 
„Mă voi ucupu In mod deosebit 
de fete despre care, se știe, au 
acum o valoare scăzută."

Mulțumlndu-le pentru amabi
litatea cu care au râspuns în- 
trebârîlor noastre, am adresat I- 
lonel Micloș și lui Gh. Bălan 
calde felicitări pentru frumoasa 
lor activitate și le-am urat de
plin succes în viitoarele lor 
preocupări.

D. STANCULESCUDuiMntcif, tn Bucegl. doi 
dintre schiam care mai bine 
de un deceniu nu au ttpstt 
de pe podiumul premianților 
concursurilor noastre interne 
și care ne-au adus satis
facția unor victorii interna
ționale, au evoluat pentru 
ultima dată intr-o competiție 
oficială. Maeștrii sportului 
Ilona Mlcloș șl Gheorghe 
Bălan, pentru că despre ei 
este 
mal 
țării, 
cânți 
sport, 
tivi. Âflindu-se tncă in ple
nitudinea forțelor (rezul
tatele din sezonul recent 
încheiat sînt elocvente in a- 
cest sens), el ne lasă cu re
gretul că nu-i vom mai pu
tea admira în vertiginoasele 
lor coborîrl, că nu vom mai 
avea prilejul să-t aplaudăm 
după o cursă cîștigată.

In afara 
(liona Mlcloș 
11), cei doi 
lor succese 
marcablle, dintre 
de victoria lionet Micloș in sla
lomul uriaș desfășurat in 1960 
fn Italia („Cele 3 zile Interna
ționale ale Etnei"), locurile 1 
ciștigate de Gh. Bălan în 1961

vorba, doi dintre cei 
simpatizați schiori ai 
doi temerari practi- 
ai acestui splendid 
părăsesc „arena" spor-

titlurilor naționale 
— 34 1) Gh. Bălan 
au în palmaresul 
internaționale re- 

care amintim

la Zakopane (Spartachiada ar
matelor prietene). în 1963 la Po- 
tana Brașov (cînd l-a învins la 
slalom uriaș pe Lăo Lacroix 
ș.a.). Precizînd că părăsirea acti
vității competlționale nu înseam
nă pentru cei doi și despărți
rea de schi, el rămînînd să ac
tiveze ca antrenori de juniori 
șl copil, ne manifestăm satisfac
ția pentru acest lucru șl le 
urăm celor doi maeștri al spor
tului depline șl frumoase reali
zări în noua lor activitate. Iar 
pînă la primele roade ale mun
cii de antrenori, 
aminte 
ttgloșl sportivi, 
cursul unul lntervlu-fulger, sînt 
deosebit de interesante :

— Cînd ați învățat să schlați 
și unde ?

— l.M. : La
anii clnd eram 
din localitate.

GH. B. : Clnd
Șl .
(N N. : stradă din 
siderată 
schiului 
mari.

— Clnd ați concurat pentru 
prima dată ?

— I. M. : In 79S7, ca senioară, 
după ce am abandonat atletis
mul In luvoarea schiului (N. N. : 
pentru cei mal tineri, preci

cîteva aduceri
din viața acestor pres- 

exprimate în

Gheorghlenl, In 
elevă a liceului

priveam pe
aveam 3—4 ani

una din 
românesc)

Valea Alia 
Bușteni con- 

pepinierele 
la cel mal

zăm că Ilona Mlcloș a fost 
campioană și recordmană a
țării la aruncarea suliței și de
țin; titlul de maestră a spor
tului șl la atletism).

— GH. B. : In 7954, la un
concurs de juniori.

— Cînd ați cucerit primul tit
lu de campion național 7

— I. M. : In 1958, pe Valea 
lui Carp.

— GH. B.: I960, la Poiana Bra
șov.

— Care sînt cele mal plăcute 
amintiri ?

— l.M. : Victoria la slalom u- 
riaș in concursul „Cele 3 Zile 
internaționale ale Etnei".

— GH. B. : Clștigarea slalo
mului uriaș din cadrul „Sparta- 
chladet armatelor prietene".

— Și cele mal puțin plăcute?
— RĂSPUNS COMUN : Faptul 

că nu am participat la nici o 
ediție a Jocurilor Olimpice și la 
nici un campionat mondial.

— Proba favorită ?
— RĂSPUNS COMUN : COba- 

rtrea.
— Pe cine ați admirat cel mal 

mult dintre marii schiori al lu
mii 1

— I. M.: surorile Goltschel, 
Christi Haas. Jean Claude Killu

— GH. B. : Gnu Perlllat.
— Urmăriți ceva deosebit in 

activitatea dv de antrenori ?

ClȘTlGATORII 
EXCURSIILOR ATRIBUITE 

LA TRAGEREA LOTO
A 

DIN
Cîte o 

obținut :
1. Bolocan Aurel — com. 

Criscior jud. Hunedoara ; 2.
Ghibu Ilie — Sibiu ; 3. Șerban 
Gheorghe — București : 4.
Gherman Elena — București ;
5. Nemeth Borbala — com.
Belin jud. Covasna ; 6. Kanabe 
Gheorghe — Tg. Secuiesc ju
dețul Covasna ; 7. F. Tynga 
Zoltan — Baia-Mare ; 8. Opri- 
șoiu Stan — Sibiu ; 9. Toader 
Constantin — București ; 10.
Kristaly liona — Brașov ; 11. 
Grancea Ștefan — com. Au
gustin județul Brașov ; 12. Bis- 
triceanu Gheorghe — Năvodari 
județul Constanța.

Cite o excursie în U.R.S.S. 
au obținut :
— Arad ; 2.
Muscel ; 3. 
Bacău ; 4.
— Brașov ; 
tru — com.
6. Marcu Gheorghe — Brașov ;
7. Timuș Ion — corn. Vărsă
tura județul Brăila : 8. Neagu 
T. Zanfir — com. Cireșu ju
dețul Brăila ; 9. Tărămugă
Pavel — Oravița județu) Caraș- 
Severin ; 10. Irion Fănel —
Fetești ; 11. Iancu Iașanu —
Roman : 12. Alexandrescu Ele
na — Ploiești ; 13. Cobianu
Gheorghe — Ploiești ; 14. Mi
kola Elisabeta — Ploiești ; 15 
Pal Ludovic — Satu-Mare ; ÎS. 
Florea Vasile — com. Aței 
județul Sibiu ; 17. Mladlnovici 
Virginia — Alexandria : 18.
Dochiu Stan — Focșani ; 19. 
Cojocaru Petru — București ; 
20. Tașcu lovcea — București ;

PRIMAVER1L
10 APRILIE 1970
excursie la Paris au

1. Slavei Larisa 
Cojocaru Mihai — 
Gherasim loan — 
Petrina Gheorghe
5. Doloiu Dumi- 

Noua jud. Brașov ;

(continuare în numărul de 
sîmbătă).

• Astăzi la orele 18 la a- 
genția LOTO-PRONOSPORT 
din Ciulești (Complexul co
mercial), va avea loc o con
sfătuire cu participa nții.

La această consfătuire 
participa antrenorul 
clubului Rapid — 
Nicolae și jucătorii 
NăsturescU.

Pentru concursul ________
de duminică 26 aprilie 1970, 
am solicitat antrenorului Cris- 
tescu Nicolae pronosticul său 
pe care îl publicăm în conti
nuare : I. Bari—Juventus 1, X ; 
11. Brescia — Lazio 1 ; III. Mb 
lan — Lanerossi 1. X ; IV. Pa
lermo — Fiorentina 2: V. 
Roma—Bologna X; VI. Samp- 
doria — Internazionale X.2;
VII. Torino — Cagliari X ;
VIII. Verona — Napoli 1. X;
IX. Poiana Cîmpina — Poli
tehnica Galați 2 : X. Șfrfnta 
Bacău — Sportul studențesc 
X ; XI. Gaz metan Mediaș 
- C.S.M. Sibiu 1 ; XII. Olim
pia Oradea — Politehnica 
Timișoara 1. X : XIII Vago
nul Arad - C.S.M. Reșița 1.

vor 
secimd al 
Crtetescu 

Greavu și
Pronosport

ASEARĂ LA BASCHET:
DiNAMO-I.E.F.S. 101-69

F

Adresa :

temei ar,Gh. 
așa

Bălan, subtil și 
cum I atu cunoscut intot 

deauiia

primele DOUA CLASAIE) r
A.....................................................................................
8......................................................................................
C...........................................................................  . .
D ......................................................................................

2. CE ECHIFA VA ClȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

Numele și prenumele i .

Aproximativ 15 minute a to“t 
Interesant meciul dintre blnamo 
și I.E.F.S., dună care campionii 
s au dlstantat treptnf șl au obți
nut victoria la scor : 101—69
(5?—37).

Regretabilă atitudinea iucAtori- 
lor și antrenorilor tor. care prin 
proteste repetate l-au delerm h’-t 
pe arbitri sfl conducă Sirin--. deșt 
începuseră prin a arbitra conform 
necesităților baschetului nostru

CUPON DE CONCURS

CE ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENÎRU 
SFERTURILE DE FINALA (reaminlim : din fiecare grupe 
se califică ' - ----

GRUPA
GRUPA
GRUPA
GRUFA



CUPA DAVIS-pe ce terenuri?

AR PUTEA

Sportul
1. Este poiibilâ omologarea 

unei tingure suprafețe de 
joc în „Cupa Davis??

2. Optați pentru organiza
rea Challenge-roundului 
pe un teren neutru?

Ancheta

internațională

,S

POZITIVE
Joiy DUNKEL

a tenisului românesc, 
J. M. DUCAMP

llie Năstase și Ion Țiriac, autorii celei 
de-a lungul anilor — <

AJUNGE

’ j mai prestigioase performanțe 
calificarea in finala „Cupei Davis", ediția 1969

IA

a ziarului

REZUITATE

TRADIȚIILE ATÎRNÂ GREU...

CUM TREBUIE DOMESTICIT UN CAMPION MONDIAL!
(tauri după 1—1 da ia Stutfffart

Luxemburg
Reprezentantul unei 

mici, dar cu frumoase tradițn 
sportive, își spune aci cuvân
tul. Dl. J. Dunkel este preșe
dintele federației de tenis a 
Luxemburgului

IO suprafață de joc uni
formă pentru toate faze

le competiției... Problema nu 
este nouă. Ea a fost discu
tată de mai multe ori în 
organismele internaționale și 
faptul că nu s-a ajuns la 
nici un rezultat demonstrea
ză complexitatea problemei. 
Donald Dell, căpitanul echi
pei S.U.A., și-a exprimat 
chiar el dorința ca terenu
rile în „Cupa Davis" sil fie 
uniformizate. Dacă america
nii ar susține cu energie 
propunerea căpitanului lor. 
s-ar putea ajunge poate la 
un rezultat pozitiv. Dar en
glezii se opun cu strășnicie 
acestei idei, afară de cazul 
că suprafața antologabilă ar 
fi gazonul...

Mi se pare totuși că ma
joritatea țărilor de pe conti
nentul european înclină spre 
o unificare. Deși cunosc 
conducători de federații care 
afirmă că diverstatea tere
nurilor este un punct de 
atracție suplimentar în tenis.

2 Este foarte îndrăzneață 
ideea, chiar dacă ea ar fi 

justificată, de a atinge struc
tura esențială a Cupei. In 
plus, cel care a cucerit vic
toria merită totdeauna o 
recompensă.

Jean DURIAU
încă un reprezentant al presei

IEste absolut sigur că o re
glementare stricta in pro
blema suprafețelor de joc ar 

aduce o sensibilă ameliorare 
in competiție. Unele 
cum a fost cazul Statelor 
nite in ultima finală de 
Cleveland, sint mult prea 
vantajate de un teren

UOMENTARIUL NOSTRU: 
Fără comentarii...

PUNCTUL DE

Belgia
sportive în an-

care-l cunosc 
adversarii.

țări,
U-
la
a- 
pe

COMENTARIUL
cauzate de compoziția terenului. Și

cheta noastră. Duriau este șeful rubricii de spe
cialitate în ziarul belgian „Les Sports“ și cola
borează la numeroase publicații de tenis din alte 
țări.

mai bine decît

2 In ce privește Challenge- 
roundul, mi se pare că 

ar fi. foarte dificil, pentru 
rațiuni ce țin de domeniul 
organizatoric, de a-l disputa

NOSTRU : O poziție netă împotriva 
una tot atit de netă, tn

pe un teren neutru. In plus, 
publicul n-ar fi nemulțumit 
dacă i se pun piedici pen
tru a-și încuraja echipa? 
Este, desigur mult mai u- 
șor să atragi spectatorii la 
tin meci tn care joacă echipa 
favorită.

Inechităților unui Challenge-round 
apărarea celorlalte tradiții ale sale...

Sub titlurile de mai sus, 
Werner Schiling, publică re
flecții foarte interesante în 
revista vest-germană „KIC
KER", despre jocul echipei 
României în partida susținu
tă la Stuttgart în compania 
reprezentativei R. F. a Ger
maniei,

Ar fi fost o nebunie cu
rată dacă în anul 9 al erei 
noastre, comandantul cherus- 
cilor, Arminius, s-ar fi pre
zentat în fața legiunilor ro
mane într-o bătălie, în cimp 
deschis. Dar Arminius i-a 
atras pe romani în desișul 
pădurilor germane și i-a mă
cinat încet, dar sigur, pînă la 
înfrîngerea totală.

Profesorul Angelo Nicu- 
lescu, se pare, a învățat multe 
de la Arminius. El nu a ur
mărit la Stuttgart nici un mo
ment spectacolul, ci doar ca 
să verifice modul în care un 
Muller, un Haller și un Ove- 
rath pot fi atrași de pe malul 
Neckarului în văile închise 
ale Carpaților.

Dansînd cînd voios sau 
contraatacind agresiv și pină 
la urmă apărîndu-se destruc- 
tiv, românii au repetat un rol 
care s-ar putea numi revolta 
împotriva aristocrației fotba
lului mondial, împotriva că
reia vor trebui să lupte chiar 
de trei ori la Guadalajara, 
unde adversarii lor se vor 
numi.: Anglia, Brazilia și Ce
hoslovacia.

iMMMMNMHBnHMMD

pla-S-a confirmat justețea 
nurilor lor de a nu se opune 
celor. „Mari" cu umilință, 
nici de a le provoca la un 
schimb de lovituri cu viziera 
ridicată, ci de a căuta punc
tul lor vulnerabil, în maniera 
lui Arminius.

Românii au reușit să in
dispună pe așii noștri.

le-ati stricat pofta de joa
că. Ei au ridicat în fața 
favoriților trufași un val 
de obstacole de tot soiul, 
un munte de neplăceri și 
o semeață insubordonare.

Deși marcajul strict, om la 
om, nu li se pare străin, ei 
îl PRACTICA cu vAditA 
neplăcere și 
ȘI-AU ATINS 
PRINTR-UN 1 
CONTROL AL BALONULUI, 
PRINTR-'O BUNA ORIEN
TARE ÎN TEREN ȘI MARE

KJCBKMHnMalMH

I TOTUȘI 
SCOPUL 

EXCELENT

NICI 0 CONCESIE CHALLENGE-ROUNDULUI!
Jose Maria DUCAMP Spania

Apreciat cronicar 
ce rubrica de tenis 
din Barcelona, al

de specialitate Iberic. Condu- 
a cotidianului 
cărui trimis

1 Necesitatea omologării 
unei singure suprafețe 

de joc pentru întreaga com
petiție a „Cupei Davis", de la 
jocurile din zone și pînă în 
Challenge-round, este o rea
litate care nu poate fi oco
lită. Numai în acest caz, toți 
competitorii vor putea porni 
de la start cu șanse egale.

1 Necesitatea 
unei sinau

sportiv „Dicen" 
este la marile

manifestații din sportul alb. în țara sa și peste 
hotare. A asistat la memorabila partidă Spania 
— România (3—2), de ta București, în 1967.

, zgura „tare",Optez pentru 
teren care este cunoscut in 
întreaga lume sportivă.

2 Eliminarea dreptului 
tradițional al deținători

lor trofeului de a organiza 
totdeauna pe terenul lor fi
nala nu se poate face decît 
printr-o reformă totală. Chal- 
lenge-roundul trebuie desfiin-

COMFNTARIUL NOSTRU : Două lovituri date regulilor 
— accesibilă celor ruai multe dintre țările participante) 
Ducamp Sfe o poziție radicală, in problema pusă.

Și

țat I Abia atunci campioana 
anului precedent ar fi obli
gată să joace din primul tur, 
cot la cot cu ceilalți pârtiei- 
panți. Stabilirea gazdelor fi
nalei s-ar face la fel ca pen
tru toate tururile, urmind 
prevederile regulamentare. 
Deci, fără drepturi Cîștigate...
tradiționale : teren unic (zgura 
desființarea Challenge-roundului.Challenge-roundului.

VEDERE (oficial) AL DEȚINĂTORILOR DAVIS*

DESPRE a

W. Harcourt WOODS
Pentru încheiere, are cuvîntul reprezentantul organizatorilor ultimu

lui Challenge-round, președintele comitetului pentru iCupa Davis", al 
federației americane de tenis.

S.U.A

1 Ideea unei suprafețe de 
joc unice în tenis a fost 

animată de mai 
dar fără succes, 
am prezentat, la 
trecutele reuniuni 
Davis", propunerea pentru a 
se adopta o suprafață stan
dard, de compoziție bitumi
noasă, . fără a putea obține, 
totuși, acordul celorlalți.

multe ori. 
Chiar noi 
una din 

ale „Cupei
tip de te- 
zgură se 
diverse, in 
diferit.

Pe de altă parte, fiecare 
țară are tipul său propriu de 
materiale și renunță greu la 
ele în favoarea altora impor
tate, fie ele și standard.

2 Pentru mine este greu 
să imaginez o altă țară 

organizînd Challenge-round- 
ttl, decît cea direct in
teresată. O asemenea tentati
vă ar naște dificultăți finan-

de trecut. Ca săclare greu
jiu fair, voi spune că federa
ția noastră nu și-ar asuma 
răspunderea de a asigura 
succesul unui asemenea Chal
lenge-round, fără substanțiale 
garanții monetare din partea 
națiunilor competitoare. Cred 
Că, condiții asemănătoare ar 
fi reclamate de orice altă 
țară neutră.

Pentru a înțelege toate da
tele problemei, trebuie să re
ținem și faptul că diversita
tea există chiar în interiorul, 
sferei unui singur 
renuri. însăși din 
pot face suprafețe 
care jocul decurge

COMENTARIUL NOSTRU : Evident, o stanca: di zare absoluta a terenurilor de tenis nu este o treaba 
ușoară. Dar ea este chiar inaccesibilă acum, cînd progresul tehnicii moderne ne pune la dispoziție te
renuri de sport de diverse compoziții artificiale, pe cale de continuă perfecționare ? Iu epoca lartan-uiui, 
a vorbi despre dificultățile de a egala caracteristicile unor terenuri cu zgură ni se pare cu totul impropriu.

La turneul de baschet de la Cluj

TOATE ECHIPELE ȚINTESC CALIFICAREA 
DAR NUMAI DOUĂ 0 VOR ORȚINE

Baumstark pe locul

începînd de azi, sala spor
turilor din Cluj găzduiește o 
nouă competiție internațională 
de anvergură. Este vorba de 
turneul de baschet pentru ju
niori care va decide două din 
participantele la turneul final 
al campionatelor- europene de 
la Atena. La Cluj vor lupta 
pentru obținerea calificării e- 
chipele Cehoslovaciei, Tunisiei, 
R.A.U. și României. Calculul 
hîrtiei arată ca favorite re
prezentativele Cehoslovaciei și 
României, dar antrenorii celor
lalte echipe au declarat că nu 
au făcut această deplasare doar 
pentru a semna un act de pre
zență, ci țintesc mult mai de
parte. spre însorita Grecie din 
luna august.

De altfel, formația R.A.U. 
are în componența sa cîtiva 
jucători care au luat parte la 
Jocurile Africane care, după 
cum știm, nu sint rezervate 
juniorilor. Să sperăm că tinerii 
baschetbalist.! români nu vor 
ține seama de aceste argu
mente de... virată.

Echipa R.A.U. a sosit In țara 
noastră din Turcia, unde a

susținut cîteva partide de veri
ficare, în compania primei re
prezentative a țării gazdă. La 
Ankara, baschetbaliștii de pe 
malul Nilului au fost învinși, 
dar gazelele au evoluat cu cea 
mai bună formație. Antrenorul 
EU Moniem ne-a declarat la 
sosire că a venit în România 
eu intenția de a face deplasa
rea și în Grecia, DAR DRU
MUL SPRE ATENA TRECE 
PRIN... CLUJ, așa că „se ab
ține de a face vreun pronos
tic". Iată lotul R.A.U. (în pa
ranteză sint trecute, în ordine, 
anul nașterii, numărul de pe 
tricou și înălțimea jucătorilor : 
Sayed Abou El Dahab (1951,
4, 1,75), Mourad ..............
5, 1.71). Awad 
(1952, 6, 1,97), 
(1952, 7. 1.81),
Abd El Hamid .
Moussa Tawfik El Sayed (1951, 
9. 1,85), Alaa Fetouh (1952, 10. 
1.87).
1,82), 

(1951, 
Farid 
hammed Essam Khaled (1951,

Fayed (1951 ?

tunisieni au 
București, iar

15, 1,89), Salah 
1,91).

Baschetbaliștii 
sosit aseară în
In această dimineață au ateri
zat pe malul Someșului. Antre
norul lor a fost foarte scurt 
în declarații. El a spus că a 
deplasat tn România o echipă 
tînără, dornică de afirmare 
și... atît.

Chawki (1952. 
Abd El Nabii 
Khalid Donia 
Fathi Kamel 

(1952. 8. 1.90),

la poli

sosesc astăzi in Capitali

Marele număr al întreruptelor 
a făcut să plutească incertitu
dinea asupra clasamentului tur
neului de șah de la Rovinj. In
teresul general era, bineînțeles, 
concentrat asupra partidelor lui 
Fischer. Marele maestru ameri
can a remizat cu lvkov, a cîști- 
gat la Ghițescu (reprezentantul 
nostru a avut inițial un pion tn 
plus, iar apoi o poziție absolut 
egală, forțînd nejustificat con
tra unui jucător care sancționea
ză drastic tentativele de hazard) 
și a pierdut în 31 de mutări la 
Kovacevici (partida n-a fost, de 
fapt întreruptă, dar a început 
mai tîrziu, pentru că Fischer, 
membru al unei secte baptiste, 
joacă sîmbăta doar după apu
sul soarelui).

CLASAMENTUL după 9 runde : 
Fiscber 7, Gligorici 6'/2, Hoit, 
Petrosian, Korclnol 6, Brown, 
Bertok 5, Minicl, Smlslov. Uhl-

Yasser Gadalla (1952, 11, 
Adel Ibrahim Ismail

12. 1.95). Osman Ilassen 
(1952, 13, 1,90), Mo-

să so- 
de 
va 
re- 
a- 
de

TURNEELE FINALE DE VOLEI
(UrmaTt din pag. I)

aveau nevoie de un punct pen
tru a cîștiga și acest set. In 
prelungiri, victoria revine, to
tuși. Penicilinei care obține — 
meritat — și pe cea finala. 
Așadar. 6<?or 3—0 (10, 3, HI 
pentru Penicilina. Arbitrajul 
cuplului Em. Costoiu — I. 
Amărâșteanu : bun.

★
Dinamovistele au pășit cu drep

tul, ca și leșencele, in acest tur
neu final. De fapt, o victorie asu
pra decepționantel garnituri din 
Ciulești era de prevăzut. Rămînsa, 
deci, de constatat doar replica pe 
care acestea din urmă puteau să 
o dea actualelor campioane, mai 
ales după meciul din ultima etapă 
a campionatului, cină Rapidul 
reușise să cîștige două seturi. De 
data aceasta, gluleștencele au fost 
învinse cu un 8—0 (7, 5, 6), mai 
umilitor chiar decît arată scorul. 
Jocul lor lipsit de orizont șl abun
dent in greșeli, cele mai multe

stupide, ie-a dus într-o postură 
total neplăcută. în această con
junctură învingătoarele și-au me
najat forțele pentru zilele urmă
toare. Partida a fost arbitrată, cu 
unele toleranțe, de M. Albuț și 
M. Oancea, dar aceste concesii 
s-au făcut, evident, pentru a îm- 
buntăți nivelul scăzut al meciu
lui.

Azi, în sala Floreasca, de la 
orele 18, se vor disputa par
tidele Rapid — Penicilina și 
Dinamo _ Universitatea.

Astăzi este așteptată 
sească în Capitală echipa 
polo a Iugoslaviei, care 
întîlai sîmbătă și duminică 
prezentativa României, și 
poi va participa la o serie
antrenamente comune, cu se
lecționata tării noastre. Cam
pionii olimpici deplasează la 
București intregul lot pe care 
noul lor antrenor, Boris Cuk- 
vas (fost jucător al echipei 
Partizan din Belgrad), îl pre
gătește tn vederea campiona
tului european de la Barce
lona.

Pentru 
cuprinde 
Sandici, 
Dabovici, 
neri ce

rodarea echipei, care 
alături de Jankovici, 
Stipanici, Marovicî, 
Lopatni și cițiva ti- 
s-au afirmat în se-

TENISMANII SI-AU
RELUAT ÎNTRECERILE
Ieri, In turneul de selecție al 

tenlsmanilor fruntași, s-au Înre
gistrat rezultatele : Mătmureanu 
— Popovici 6—1, 6—4, 6—4; Mure- 
șan — Săniei 6—1, 6—1, 6—2; Mat'- 
cu — Dron 7—5, 3—6, 6—1, 6—3. 
Jocurile continuă azi, la Progre
sul, de la ora 16.

zonul trecut (portarul Bezi- 
lici, Rudîci, Antunovicî, Savi- 
novicl, Dzoni). poloiștii iugo
slavi au susținut in luna mar
tie două partide de verificare 
In compania formației R.F. a 
Germaniei, încheiate cu un 
scor egal (2—2) și o victorie 
(5-3).

Antrenorii reprezentativei 
române, I. Frîncu și C. Cor- 
cec au tn vedere (peutru a- 
ceste partide) un lot numeros 
care cuprinde pe : Cheța, Hu
bert, P. Mureșan — portari, 
Țăranu, Szabo. Zamfirescu, M. 
Popescu, D. Popescu, Nasta- 
siu. Blajec. Culineac, Rusu. 
Novac, Popa, IMihăilescu, I). 
Frincu ți FI. Teodor. Echipa 
definitivă va ti alcătuită de 
abia in cursul zilei de astăzi.

fijiaiuji L f. .luturwați**, «tr Uteiolanu aa. M— M> BucutațU

ELASTICITATE IN INTER
PRETAREA ROLURILOR.

Părea că un urs al Carpa
ților a picat în mijlocul por
ții, cînd uriașul Răducanu 
prindea cu „labele" sale pri
mele obuze. Dar cînd ursul 
a fost pus la încercare, 
S-A TRANSFORMAT 
PANTERA.

Sătmăreanu și-a bătut 
de legenda după care , un apă
rător mobil nu poate fi și de 
mare gabarit. Lupescu și Dinu 
ne-au făcut să uităm că ini
țial titulari pentru 
fuseseră desemnați: 
Hălmăgeanu și Deleanu.

Constructorul de joc Dobrin 
și cu Radu Nunweiller AU 
FURAT ROLUL CELEBRI
TĂȚILOR MONDIALE DIN 
ECHIPA ADVERSA, avînd 
grijă de spectacol, în mij
locul terenului.

NU NE-AR 
SA AVEM ȘI NOI 
ECHIPA NOASTRA 
NEAGU, UN BAIAT 
CIT DE DINAMIC 
ATÎT DE 
TOR.

România, 
un partener 
culos cu cît 
nimic la miza 
nefiind împovărată de trofee.

Ea poate considera „Mun- 
dialul" ca o frumoasă ex
cursie de vînătoare de Ia care 
s-ar putea întoarce cu un vî- 
nat gras.

MM

EL 
IN

joc

Mexic
Dan.

DISPLACE
ÎN 

UN
I’E
PE

PATRUNZA-

ca 
cu 
nu

outsider, este 
atît mai peri- 
contribuie cu 
de la Mexic,

aa

PETRESCU
LA HALTERE

• Ediția Jubiliară a fost la înălțime • Un bilanț frumos al sportivilor români • Echipa noastră 
pe locul III D Viitoarea

Iată-ne trecuți și de cea de a 
10-a ediție (jubiliară) a „Cu
pei Dunării" la haltere, des
fășurată zilele trecute în Ca
pitala Bulgariei, care a reu
nit din nou pe cei mai buni 
halterofili din 7 țări riverane.

Halterofilii noștri fruntași 
s-au comportat bine la aceas
tă întrecere, cea mai mare 
de pe continent, înaintea cam
pionatelor europene de la 
Szombathely. Un loc I (F. 
Balaș), un loc secund (V. Bă- 
descu) și un loc III (Z. Tiat) 
— iată palmaresul sportivilor 
români. Pe echipe. România 
a ocupat un valoros loc III.

— Cu ce impresii v-ați întors 
de Ia Sofia, cum apreciați 
comportarea halterofililor 
mâni, ce perspective au 
în viitoarele competiții ? 
iată primele întrebări
care ne-am adresat antreno
rului emerit ȘTEFAN PE
TRESCU, care a însoțit echi
pa României la această com
petiție.

— Prin 
generale a 
aceasta a 
fost superioară celei care a 
avut loc anul trecut la Bucu
rești. Un singur exemplu : la 
aproape toate categoriile, pri
mii clasați au obținut rezul
tate superioare, ca să nu 
mai vorbesc despre media re-

ro- 
ei

cu

prisma evoluției 
sportivilor, ediția 
Cupei Dunării a

dei. la
msnn 4V2» 
Udovici 4, 
Parma 3, 1

Astăzi și 
dele a 10-a 
turneul se 
zile urmind 
greb.

Kurajita, Kovaeevicl, 
lvkov, Ghițescu 3‘/2, 

Nicevski, Marovici 2. 
miine se joacă run- 

. și a 11-a, după care 
întrerupe pentru 3 

l să fie reluat la Za-

★
După disputarea a trei runde, 

în turneul zonal (calificare pen
tru campionatul mondial femi
nin de șah) de la Vrnjacka 
Banja conduce Hulita lovanovici 
(Iugoslavia) cu 2,5 puncte, 
mată de - -------------- — .
Ivanka 
(Bulgaria) 
o partidă 
Elisabeta ____________ ,_____
nia) ocupă locul 8 cu 0,5 puncte 
și două partide întrerupte.

In runda a treia. Gertrude 
Baumstark (cu piesele albe) a 
Invins-o pe Konarkowska-So- 
kolov (Iugoslavia).

Raliul Londra

Etapa iugoslavă a raliului 
automobilistic Londra — Ciu
dad de Mexico a tăcut o triere 
serioasă în rîndul concuren- 
ților, astfel că la Monza (ita
lia) au' ajuns numai 84 
echipaje din cele 96 care 
luat startul. La punctul 
control, clasamentul este

de 
au 
de 

ur-

__  ur-
Baumstark (România), 
(Ungaria), Troianslra 

— 2 puncte și cîte 
întreruptă fiecare etc. 
Polihronlade (Româ-

Mexico

RINOUL CONCURENȚILOR
mătorul: 1. Trautman - Han-
riotid (Franța) pe „Citroen" —
5 puncte penalizare : 2. Verrier- 
Murat (Franța) pe „Citroen" —
6 p.p. ; 3. Nikkola - Palm (Fin
landa) pe „Ford Escort" — 7 
p.p. ; 4. Vanson - Turcat (Fran
ța) pe „Citroen” — 19 p.p. — 
etc.

Fiți Balaș stabilind un valoros record naționalÎ (420 kg la. 
total) la Cupa Dunării dC la Sofia, unde a cucerit locul I 

la categoria ușoară
zultatelor obținute de primii 
6 clasați. Asistăm deci la o 
creștere a performanțelor pe 
plan european, fapt care tre
buie să ne dea și nouă de 
gîndit, pentru a recupera ki
logramele pierdute la acele 
categorii în care am rămas în 
urmă.

— Ce poate justifica unele 
comportări mediocre?

— Gh. Mincu s-a accidentat 
la împins și apoi a făcut 
mari eforturi să rămînă în 
concurs, pentru a nu priva 
echipa țării de cîteva puncte 
prețioase. Așa se explică cele 
numai 410 kg ridicate! Gh. 
Teleman a intrat de fapt în 
echipă ca rezervă, pentru că 
titularul (Spiridon Herghele
giu) este accidentat (?), De 
altfel Teleman a fost ocu
pat cu examenele practice la 
IEFS. Șt. Pintilie, deși a slă
bit în greutate, nu și-a reve
nit la forma de anul trecut, 
cînd a ridicat 420 kg, față 
de numai 400 realizate la 
Sofia.

— Dar despre cei mai buni, 
ce ne puteți spune ?

— Pe primul loc îl situez 
pe F. Balaș. Cu 420 kg la 
„ușoară" el a intrat din nou 
în elita europenilor. Dacă își 
va îmbunătăți în continuare 
smulsul și aruncatul, F. Ba
laș va avea perspective să 
ocupe un loc printre primii 
6 la „europene". Este bine 
să-i atrag atenția și pe aceas
tă cale să nu se angajeze la 
încercări prea mari, hazar
date, care se pot solda cu 
eșecuri. De data aceasta a 
ascultat îndrumările antreno
rilor și a reușit o performan
ță valoroasă. Poate că Zoro 
Fiat ar fi obținut un rezultat 
mai bun, dacă nu ar fi fost 
cu 6 săptămîni în urmă vic
tima unui accident stupid (a 
căzut pe scări) care, bineîn
țeles, l-a privat de un antre
nament riguros. Pe Fiat pu
team să-1 înlocuim cu talen
tatul M. Grigoraș, dar am 
considerat că pentru o ase-

menea competiție talerltatul 
junior va trebui să-și mai 
îmbunătățească rezultatele. In 
fine, cuvinte frumoase se cu
vin a fi adresate lui Vasile 
Bădeseu. Grăbindu-se la îm
pins el a ratat o mișcare, clar 
apoi, la a patra, a reușit 117,5 
kg, ceea ce constituie un nov 
record național.

— Ce ne puteți 
încheiere ?

— Am remarcat 
valoarea halterofililor 
ghiari, ocupanți merituoși ai 
primului loc, deși au avut 
în formație elemente noi. Lo
cul III ocupat de echipa Ro
mâniei este valoros și cu pu
țină șansă puteam cuceri lo
cul secund. în fine aș vrea 
să remarc arbitrajele extrem 
de exigente, o adevărată lec
ție pentru executarea corectă 
a mișcărilor de către sportivi. 
Concursul s-a încheiat cu un 
nou record mondial de ju
niori la cat. grea — autor 
Al. Kraicev — Bulgaria, 1115 
kg la împins. Următoarea 
ediție va avea loc la Pance- 
vo, în Iugoslavia.

ion OCHSENFELD

BRUMEI

tju^.

spune ,

din nou
ma-

MOSCOVA, 23 (Agerpre.s). — 
Tntr-un recent interviu, record
manul mondial în proba de să
ritură în înălțime, Valeri Bru
mei, a declarat că este hotărît 
să reia antrenamentele în ciuda 
celei de-a doua operații care l-a 
împiedicat să participe la cam
pionatele europene de sală de la 
Viena. „Deocamdată, a spus Bru
mei. lucrez la o carte autobio
grafică. Ținut departe de sta
dion, în ultimii ani am citit mult 
și am început eu însumi să 
scriu. Am învățat și limba engle
ză șl am citit in original operele 
lui Jack London, al cărui eroi, 
cu o voință de fier, m-au ajutat 
prin exemplul lor să lupt pentru 
a învinge descurajarea.

TELEX • TELEX » TELEX • TELEX* TELEX • TEL
Ieri, tn campionatele internaționale de tenis ale Italiei, cuplul 

român Năstase — Țiriac a dispus de italienii Di Domenico — Dl 
Matteo cu 6—2, 6—3, 4—6, 7—5. Alte rezultate din proba de dublu : 
Pillci, BarthCs — Giltinan, Ball 11—9, 6—2, 6—2; Goven, Jauffret — El 
Shaffei, lovanovici 6—4, 6—2, 6—4.

Uu prilejui unui concurs alletic 
desfășurat în localitatea Leselidze 
(în apropiere de Soci) atleta țrina 
Solonțova a stabilit un nou record 
unional, la aruncarea discului cu 
performanța de 60,70 m. Solonțova. 
în vîrstă de 33 ani. are înălțimea 
de 1.81 șl greutatea de 79 kg.

■
I-a Glasgow, selecționatele Scoției 
și Țării Galilor, in meci pentru 
campionatul 1nter-britanio de fot
bal, au terminat nedecis ; 0—0.■
Concursul internațional de moto- 
cros desfășurat la Viena în cadrul 
campionatului mondial (clasa 500 
cmc) a fost cîștigat de sporti-'ul 
suedez Bengt Aberg. învingătorii' 
a cohcurat pe o motocicletă 
„Husqarna".■
Cuoflrmlndu-șl forma hună din 
ultima vreme, echipa de fotbal a

Spaniei a obținut o nouă victorie. 
Jucînd la Lausanne, spaniolii au 
dispus cu 1—0 de reprezentativa 
Elveției, prin golul marcat de 
Uriarte.

Franța are din nou un campion 
european de box, în Renâ Roque, 
care a cucerit titlul la categoria 
super-ușoară, învingîndu-1 la 
puncte In 15 reprize pe italianul 
Sandro Lopopolo. in meciul dis
putat la Montecatini (Toscana).

•
Echipa de baschet Ignis Varese, 
cîștigătoarea „Cupei campionilor 
europeni", a întîlnit pe teren pro
priu formația americană „AII 
Stars". Baschetbaliștii italieni au 
cîștigat cu scorul de 79—77 (41—41).

■
In localitatea San Juan (Argenti
na), au început întrecerile cam

pionatului mondial de hochei pe 
rotile. In primele două jocuri dis
putate, echipa Olandei a învins cu 
7—6 reprezentativa Chile, Iar se
lecționata Portugaliei a dispus cu 
scorul de 3—1 de formația R.F. a 
Germaniei.

Meciuri amicale de fotbal: Vardar 
Skoplje — Wolverhampton Wande
rers 5—2, Steaua roșie Belgrad — 
Fiorentina 4—0. în Cupa campio
nilor Americii de Sud : Boca Ju

niors (Argentina) — Universita
ri» Lima 1—0.■

In cercurile sportive bri
tanice a luat ființă o orga
nizație antirasială, care își 
propune să împiedice tur
neul ce urmează să-1 între
prindă în Anglia echipa de 
cricket a Republicii Sud- 
Africane. între altele, aceas
tă organizație cere tuturor 
sportivilor sud-africani de 
rasă albă să-și spună în 
mod deschis părerea asupra 
politicii de apartheid.

Federația internaționalft de tenis a _ _____2^ ~ „„„
dolari Asociației de tenis din S.U.A. pentru uerespectarea unor re
guli obligatorii în timpul turneelor de ia Philadelphia si Boston.

JsâkflgâFafio Ininri: olLmnla -.A» ——.. — „ x * — a _ . • - . •• ---------- raowtauv. —...
organizat la Boston un turneu după normele „Cupei Davisw, cînd 

de l,1,.t.turueu «open**. De asemenea, în turneul de 
unele seturi jucîndu-se pînă la 5, aiteie pînă la 3? ” ‘

secretarul Federației internaționale, Basil Reav, a averți" 
organizatorii americani, că. în cazul cind în timpul unoi- 
se vor mai produce noi abateri de la prevederile regulament.^—. . 
riteani7'are a lurnee,or internaționale, li se vor aplica imenzi sp«

a aplicat o amendă de 2 500 de
. pentru_ uerespectarea unor t e-

- --- ---- «--• CWSVJ.l.
internațională reproșează Asociației americane de a fi

>„ o . — ---------„cupei Uavls", cînd
era vorba doar de un turneu „open". De asemenea, in turneul de 
la Philadelphia s-a utilizat un nou sistem de socotire a punctelor,

rtJdW pe 
flBL____
nWWk 
enzi sP'HMV

pe


