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Premieră la piscina Dinamo

CAMPIONII OLIMPICI LA POLO
V

JOACĂ PRIMA OARĂ LA BUCUREȘTI
Cîștigătorii medaliilor de 

aur în turneul olimpic din 
-Mexic evoluează astăzi și 
rnîine la București. Iată, 
îdesigur, un eveniment spor
tiv care va stîmi un inte
res justificat amatorilor u- 
nui bun spectacol pentru 
acest week-end. Cu atît mai 
anult, cu cît poloiștii iugo
slavi, a căror deosebită va
loare ne scutește de orice 
alte comentarii, vor juca un 
țneci oficial sub culorile 
echipei reprezentative, pen
tru prima oară în țara noa
stră.

îi vom putea vedea, așa- 
idar, la „lucru" pe Kario 
Stipanici, îngeruâj păzitor 
al „plavilor" (cum mai sînt 
numiți jucătorii 
alături 
Mirko
lebritate a 
înconjurul lumii, și alți ti- 
?---------------------------------

de Zoran 
Sandici a 

făcut

iugoslavi), 
Jankovici, 
căror ce
de mult

meri (Lopatni, Marovici, Da- 
bovici, Poljak) consacrați 
deja în arena internațio
nală.

Deși vor evolua în fața 
propriilor susținători, com- 
ponenții noii noastre echipe 
naționale au o misiune di
ficilă, mai ales că în istoria 
celor 25 de partide directe 
anterioare, românii nu au 
reușit să cîștige < nici măcar 
o dată. Singurul rezultat 
egal (2—2) obținut în fața 
team-ului iugoslav datează 
din toamna trecută (Balca
niada de la Izmir), cind 
adversarii au prezentat de 
fapt o formație secundă.

Cele două partide sînt 
programate astăzi (de la 
ora 18) și mîine (de la 
ora 11) la bazinul Dinamo 
și vor fi conduse de arbi
trul Sandor Kantor din Un
garia.

Karlo Stipanici — îngerul păzitor 
al campionilor olimpici

FINALELE NAȚIONALE DE LUPTE GRECO-ROMANE f
REZULTATE SCONTATE

ÎN PRIMA REUNIUNE
Ieri au început în 

Capitală, în sălile Flo
reasca I și II întrece
rile finale ale celei 
de-a 44-a ediții a cam
pionatelor naționale de 
lupte greco-romane se
niori. în prima reuniu
ne și-au măsurat forțele 
numeroși 
campioni 
dețe, ai 
București, 
maeștri ai sportului și 
alți fruntași ai acestei 
discipline.

Din puzderia de me
ciuri disputate vineri 
(peste 250), foarte mul
te s-au încheiat înainte 
de limită, în special - 
cele în care sportivi 
cu experiență întîlneau

concurenți, 
ai 31 de ju- 
municipiului 
precum și

începători. Trebuie să 
spunem că, la această 
ediție, participă o se
rie de concurenți care 
au la activ puține me
ciuri oficiale, cum sînt 
de exemplu, cei din 
județele Harghita, Vas
lui, Olt ș.a., județe în 
care sportul luptelor 

a fost recent introdus.
Dintre fruntașii gre- 

co-romanelor, aproape 
toți au dat randamen
tul așteptat. Excepție 
fac I. Enache (Dinamo

Buc.) și E. Hupcă (Me
talul Buc.) — cat. 68 
kg, care nu s-au anga
jat în acțiuni și, con
form regulamentului, 
au fost descalificați 
pentru pasivitate, 
ciuri frumoase au 
nizat, în schimb, 
Bolocan (Pitești) și

Me- 
fur-

M. 
Gh.

T. RABȘAN

(Continuare 
tn pag. a 1-a)

PATRU SALTELE

în turneele finale la volei

LA FETE: UN MECI DRAMATIC, LA BĂIEȚI: RAPIDUL IN SERIE

Sub privirile atente ale coechipierelor, Bălășoiu (Rapid) încearcă să străpungă blocajul 
Penicilinei Foto : V. BAGEAC

București
Ziua a doua a turneului fi

nal de volei feminin a pro
gramat în sala Floreasca par
tidele Rapid — Penicilina și 
Dinamo — Universitatea.

Cine ar fi crezut, după evo
luția de joi a rapidistelor, că

ele vor pune atîtea probleme 
Penicilinei ? Și totuși... Setul 
întîi debutează sub semnul 
echilibrului, dar cele care par 
mai ho-tărîte, mai lucide, sînt 
giuleștencele. Ieșencelcxr nu le 
„merge" jocul, acțiunile de 
atac sînt blocate cu destulă 
ușurință de adversare. După 
un moment de egalitate la 8, 
Rapidul se distanțează, prin

cîteva atacuri reușite ale Ma
rianei Baga și mingi ratate 
de voleibalistele din Iași, cîști- 
gînd, în cele din urmă, la 9. 
Setul următor este fără isto
rie, în jocul ambelor echipe 
produeîndu-se o cotitură de 
180 de grade. In timp ce ie- 
șencele urmau o linie ascen-

ca Tîrlici, Stoian și Schrei
ber. Blocajul lor are fi
suri și dublajul nu este sin
cronizat, dar și atacurile sînt 
timide, fără vitalitate. De 
partea cealaltă a fileului. în
să Rapidului îi reușea totul, 
fiindcă Drăgan, jucătorul om
niprezent, scoate, blochează, 
trage, încurajează coechipie
rii și în final formația sa cîs- 
tigă : 15—5.

Setul trei are o desfășurare 
palpitantă. Se pare că Rapid 
vrea să încheie conturile: 
conduce cu 6—2, dar este e- 
galat la 6—6, după care di- 
namoviștii au o revenire pu
ternică și cîștigă setul la 
15—8. Vom asista la 5 se
turi ? începe setul IV, Rapid 
conduce cu 6—3, dinamoviștii 
joacă atent și cîștigă 6 sune
te consecutiv. Cind toți spec
tatorii se așteptau la o vic
torie în acest set a dinamoviș- 
tilor, Rapid strînge rîndurile 
și punctează cu regularitate. 
Jucătorii săi, comițînd gre
șeli în serie, Dinamo pierde 
cu 15—10. Scor final : 3—1 
pentru Rapid (12, 5, —8, 10).

Corect arbitrajul cuplului 
I. Niculescu și I. Covaci — 
București.

în cea de a doua partidă, 
Steaua a întrecut Politehnica 
Galați cu 3—0 (4, 7, 5). Mi
litarii au obținut o victorie 
comodă în fața unui adversar 
care nu a ridicat nici un fei 
de problemă.

Trei zile, marii favo- 
riți ai campionatului 
național de lupte greco-ro

mane s-au amuzat urmă
rind surprizele care au 
zguduit turneul de „libere“, 
i-au compătimit — sincer, 
sau poate nu — pe liderii 
detronați, i-au -felicitat pe 
noii deținători ai titlurilor. 

Dar vineri, glumele au 
fost încheiate și maeștrii 
„clasicelor", o dată intrați 
in concurs, s-au gindit că 
soarta ar putea să fie și cu 
ei vitregă. Peste 300 de 
concurenți atacă titlurile, 
printre ei aflindu-se foarte 
mulți tineri, înarmați cu 
ardoare și ambiții, dintre 
acei care, neavind nimic 
de pierdut, se gindesc că 
ar putea să cîștige totul.

Și cu tot sistemul de des
fășurare riguros alcătuit, 
spre a putea departaja cit 
mai fidel valorile, cu toate 
clauzele noi de regulament, 
adoptate de F.I.L.A. pentru 
a activiza la maximum lup
ta și a exclude pe cit 
posibil jocul hazardului, ei 
bine, cu toate acestea, 
campionii de anul trecut 
au intrat în concurs îngri
jorați, plini de prudență, 
cîntărind tragerile la sorți, 
spre a-și doza efortul.

O zi intr-o competiție de 
asemenea anvergură repre
zintă. foarte puțin. Doar o 
primă triere, care s-a făcut 
în general conform previ
ziunilor.

Am admirat evoluția im
petuoasă a lui Gheorghe 
Berceanu, acest atlet în 
miniatură care pe saltea 
capătă, parcă, dimensiuni 
de Goliat, viclenia cu care 
Marin Cristea și-a înșelat 
adversarul, așteptîndu-l 
răbdător să ridice o singu
ră clipă brațul pentru a-l 
purta Intr-un tuș fulge
rător, hotărirea cu eare

P. ARCAN

NOUL SISTEM DE SALARIZARE

UN INSTRUMENT EFICIENT 
DE CREȘTERE 

A RĂSPUNDERII PERSONALE
Introducerea noului sis

tem de salarizare în în
treaga rețea organizato

rică a mișcării sportive a fost 
primită cu satisfacție dar, 
totodată, și cu un spirit de 
responsabilitate crescut. A- 
ceasta, cu atît mai mult cu 
cît prin elementele sale de
finitorii se încurajează și se 
răsplătește, în primul rînd, 
CALITATEA MUNCII CA
DRELOR DE SPECIALITA
TE, REZULTATELE OBȚI
NUTE ÎN ACTIVITATEA 
PRACTICA.

Caracterul echitabil și sti
mulativ al acestui criteriu 
apare deosebit de evident în 
remunerarea antrenorilor, a-

cești modelatori ai trupului 
și sufletului tineretului nos
tru sportiv. Antrenorii, in 
afară de faptul că beneficia
ză de o majorare a salariilor 
cu peste 17 la sută, pot fi 
încadrați, în fiecare categorie 
de clasificare pe scara a șase 
gradații, ceea ce îngăduie o 
departajare minuțioasă, po
trivit calificării, vechimii, ex
perienței și roadelor muncii.

conf. univ. Ion ȘICLOVAN 
șeful catedrei de teorie și 
metodică a educației fizice 

și sport de la I.E.F.S.

(Continuare tn pag. a 2 o)

Aurelian BREBEANU 
tmanuel FANTANEANU

(Continuare în pag. a 1-a)

Timișoara
TIMIȘOARA, 24 (prin tele

fon, de la corespondentul 
nostru). în cea de a doua zi 
am fost martorii unor partide 
ceva mai disputate, care au 
încălzit tribunele. înfrîngerea 
dinamoviștilor din prima eta
pă a deschis și mai muli 
frontul de atac pentru obți
nerea mult rîvnitului titlu, 
permițînd rapidiștilor să e- 
mită pretenții. Vă imaginați 
în ce atmosferă a început 
partida Rapid — Dinamo de 
azi după-amiază. Ne-am aș
teptat să asistăm ia o rea
bilitare ș dinamoviștilor în 
fața spectatorilor. Primul set 
a fost mai echilibrat pînă 
la 12—12, fiind cîștigat în 
final de Rapid, grație unor 
intervenții și mingi clasate 
de Drăgan.

Dinamoviștii încep setul doi 
dezorientați, comit greșeli in
admisibile și inexplicabile 
pentru valoarea unor jucători

OBIECTIVELE 
SPORTULUI 
AFRICAN

j TALENTUL^
I

I
I
I
I
I

I

GH. BERCEANU 
văzut de Al. CLENCIU

toți campionii sînt deciși 
să-și apere titlurile.

Reporterul are o misiune 
grea în sala Floreasca. Se 
trage pe patru saltele în a- 
celași timp și aproape că 
nu știi spre care anume 
să-ți îndrepți atenția.

Caznă dulce, totuși, dacă 
stăm și ne gindim. Atît de 
mulți luptători îndeplinind 
rigorile participării la un 
campionat național, de
monstrează că in această 
disciplină noțiunea atît de 
des (și impropriu) folosită, 
caracterul de masă al 
sportului de performanță, 
nu este o formulare de 
proces verbal ci o realitate. 
Tocmai de aceea, la orele 
bilanțurilor, luptele fac 
rapoarte laconice, însoțite 
însă de argumente infai
libile : titluri olimpice, 
mondiale, europene, balca
nice.

Și atunci de ce să ne su
părăm că în sala Floreasca 
se trage simultan pe patru 
saltele. Poate că peste 
cițiva ani va fi nevoie de 
mai multe !...

Valeriu CHIOSE
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FESTIVITATE DE PREMIERE IA TIRGOVISTE!
5 I

In ziua de 23 aprilie, la Tirgoviște, Consiliului județean 
pentru educație fizică, și sport Dîmbovița i-a fost decer
nat fanionul de fruntaș în întrecerea pe anul 1969, în grupa 
a III-a a județelor.

Cu ocazia acestei festivități, la care a participat din 
partea C.N.E.F.S. tov. vicepreședinte Emil Ghibu, s-a 
înmînat de asemenea distincția „Merite in sport" unui 
număr de activiști și tehnicieni care prin munca lor au 
contribuit Ia dezvoltarea educației fizice și sportului în 
județul Dîmbovița.

I
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ît de ciudat sînt împărțite și 
drămuite toate în natură I Ce 
echilibrată e de cele mai 
multe ori repartiția otît a plu
surilor, cît și a minusurilor, 
în așa fel îneît nici la o ex-

si nici la cealaltă să nu fie 
de prisos. Dar, linia de mijloc

tremă 
nimic 
primează, astfel că sarcina de selecție 
este foarte dificilă în toate domeniile.

De multe ori, constatăm că cei cărora 
li se spune „înzestrați", sau „talentați", 
sau „cu aptitudini" manifestă o reți
nere pentru activitatea sportivă. Sau, 
în multe cazuri, lansîndu-se totuși în- 
tr-un proces de antrenament sînt super
ficiali, delăsători, indolenți. în aceste 
situații, așa-zisul lor talent este o frînă, 
un balast în obținerea marilor per
formanțe. Conștienți că au acest atu 
prețios în mînă, ei nu-și mobilizează 
toate resursele intime, acționează cu 
motoarele parțial lansate și, deci, firește, 
se ratează, se plafonează, sau, poate, 
cel mult, se încadrează în noțiunea 
de „aurea mediocritas". Și atunci se 
vorbește cu nostalgie despre „cel care 
promitea", despre „cel care avea talent 
dar...", sau despre „păcat de... că ar 
fi ajuns...".

Reversul cred că este tot atît de 
valabil.

Unii, din cei mai puțin înzestrați fizic, 
fără deosebite calități sau excepționale 
aptitudini, dar cu o tărie de caracter 
deosebită, cu putere de muncă ieșită 
din comun, reușesc să supraviețuiască 
în marea selecție naturală a perfor
manței, ba chiar să ajungă printre cei 
învingători.

în aceste cazuri, conștiința caren
țelor fizice dublată de forțe latente 
psihice mobilizatoare și stimulatoare, 
se dovedește mai eficientă decît cali
tățile brute fără rădăcini adînci în 
zonele afective și raționale.

Sînt prea numeroase și suficient de 
cunoscute cazurile în care cei așa-ziși 
„nedotați" au ajuns pe culmile pirami
dei si în care cei „superînzestrați" au 
rămas pe undeva pe la bază. Așa că 
nu le voi mai aminti.

Mă gîndesc doar că în acțiunea 
continuă de selecționare a viitorilor 
performeri ar trebui să se tină mai 
mult seama de factorii aceștia prea 
puțin cunoscuți : forță psihică, tărie de 
caracter, gîndire logică, posibilități de 
perseverare, capacitate de a reîncepe, 
de a relua totul de la capăt, putere 
de concentrare, seriozitate ere. Aces
tora ar trebui să li se acorde impor
tanța cuvenită — chiar dacă deocam
dată nu pot fi măsurate cu exactitatea 
cu care se măsoară calitățile fizice sau 
însușirile antropometrice. Includerea lor 
în noțiunea de talent mi se pare obli
gatorie.

Din mulțimea elementelor umane ce 
se perindă în săli și pe stadioane — 
trebuie alese doar acelea a căror 
forță rezultă din ele însele, este in
trinsecă, și nu doar din aparenta și de 
mu.e ori efemera lor strălucire.

Sticla strălucește doar pentru că 
există uri izvor de lumină — dar, forla 
incomparabilă a uraniului, radioactivi
tatea, constă în structura lui intimă.

Dorin ALMAȘAN
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Ieri, la Brașov, in joc de verificare

Lotul A — Steagul roșu 3-1 (3-0)

Dembrovschi în acțiune, în meciul „Posibililor" de la Brașov
Foto : AUREL NEAGU

Succesul strălucitor, pe cît 
de neașteptat, al sportivilor 
africani la ultima ediție a 
Jocurilor Olimpice a atras 
atenția opiniei publice asupra 
nesecatului rezervor de ta
lente latente dintr-un întreg 
continent aflat, în cea mai 
mare parte, în. curs de dezvol
tare pe toate planurile. Atra
ge, mai ales, atenția faptul 
că, paralel cu eforturile so
ciale și economice, în învăță- 
mînt și în investiții, toate in- 
teprinse cu ochii la progresul 
rîvnit, în aceste țări care nu 
prea de mult abia s-au scutu
rat de lanțurile colonialismu
lui, te acordă sportului o im

portanță deosebită ca factor 
social, igienic și educativ.

Este interesant de remarcat 
că pe plan sportiv țările afri
cane nu se limitează la acțiuni 
și inițiative naționale, ci își 
reunesc forțele pentru a putea 
realiza mai ușor ceea ce, evi
dent, este un deziderat al în
tregului continent. Astfel, 
Consiliul superior al sportului 
african (C.S.S.A.), urmărind 
dezvoltarea sporturilor pe 
continentul negru și realiza
rea unor progrese de natură 
organizatorică și-a asigurat 
sprijinul Organizației Unității 
Africane care îi va acoperi, 
prin subvenții, 50 la sută din 
buget. Intenția Consiliului

este de a concentra efortul fi
nanciar în organizarea stagii
lor de pregătire în comun a 
sportivilor africani și în for
marea și instruirea cadrelor 
de specialitate.

C.S.S.A. se manifestă firește 
și în domeniul competițiilor 
de amploare interesînd țările 
africane. Acest subiect a fost 
evocat cu precădere la recen
ta adunare generală (aflată la 
cea de a treia ediție) de la 
Cairo, unde au fost reprezen-

Victor BANCIULESCU

BRAȘOV, 24 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Vreo 3—4 000 de 
brașoveni au luat loc în tribunele 
stadionului Municipal pentru a 
urmări jocul-test al tricolorilor, 
desfășurat în compania echipei 
locale Steagul roșu, lipsită, ieri, 
de aportul unor titulari.

Cu o excepție — Domide în locul 
lui Dobrin — Angelo Niculescu a 
trimis în teren „ll“-le de la 
Stuttgart.

După un început ezitant și con
fuz (din cauza unor defecțiuni de 
plasament), selecționabilii și-au 
regăsit apoi echilibrul în joc, com
bined cu claritate și eficacitate, 
în numai 3 minute, tînărul portar 
Drăgănoiu a fost nevoit să scoată 
de trei ori mingea din plasă, tri
misă acolo de DOMIDE (min. 32, 
cu capul, la o centrare a lui Mir
cea Lucescu) și DUMITRACHE 
(min. 33 — înșurubare printre trei 
adversari din dispozitivul advers, 
încheiată cu șut decisiv din apro
piere — și min. 34, reluare cu 
capul, tot la o centrare a lui Lu
cescu) .

După pauză, mulțumiți se pare 
cu rezultatul de pe tabelă, trico
lorii s-au complăcut în a păstra 
doar o superioritate teritorială, 
insistînd mai puțin în apropierea 
buturilor apărate acum de Ada-

mache. în această parte a jocului 
au marcat, în schimb, gazdeie 
(prin Drăgoi — min. 90), care au 
profitat de o gafă „stil Răducanu'*: 
minge jucată cu mîna pe la spate 
și trimisă în picioarele lui... 
Necula.

Deci, Lotul A — Steagul roșu 
3—1 (3—0).

LOTUL A : Răducanu — Sătraă- 
reanu, Lupescu, Dinu, Mocanu, 
Radu Nunweiller, Dumitru, Neagu, 
Domide, Dumitrache, Lucescu.

STEAGUL ROȘU : Drăgănoiu 
(min. 46 Adamache) — Golanu, 
Jenei, Olteanu, Rusu, Șerbănoiu 
(min. 46 — Cojocaru), Cadar, Ne
cula, Gane (min. 60 — Turdeanu), 
Balint, Drăgoi.

★
în deschidere, „Posibilii" — 

Steagul roșu (tineret) 5—0 (2—0). 
Au marcat : ȘERB AN (min. 18), 
DEMBROVSCHI (min. 31), DAN 
(min. 65), și TUFAN (min. 80 și 
87). „posibilii" eu Jucat In urmă
toarea formație : Adamache — 
Ivăncescu, Pescaru, Dan, Deleanu, 
Lăcătuș, Militam, Dembrovschi, 
Tufan, Dobrin, Șerban. (Lăcătuș, 
Militaru șl Șerban au fost Împru
mutați de la echipa de tineret 
Steagul roșu).

G. NICOLAESCU

SALVAMONT
DUPĂ UN AN DE EXISTENTĂ

(Continuare în pag. a 1-a)

Azi, pe „Republicii"

0 NOUĂ VERIFICARE
A REPREZENTATIVEI DE TINERET

In cadrul programului de pregătire tn vederea meciului cu echipa 
omologă a Franței — programat pentru marți, 28 aprilie -» reprezen
tativa de tineret a României susține astăzi o nouă partidă de verifi
care, tn compania formației de tineret-rezerve a clubului Rapid.

Partida este găzduită de stadionul Republicii, cu Începere de la 
ora 17.

Pitorescul munților noștri 
ca și îmbunătățirea bazei ma
teriale a turismului au de
terminat o creștere continuă 
a numărului celor ce practi
că drumeția montană. Faptul 
este deosebit de îmbucurător. 
Totuși, nu putem trece cu ve
derea că elanul, tinerețea și, 
mai ales, subaprecierea im
portanței pe care o are sta
rea vremii în mediul alpin 
fac ca unii turiști să neglije
ze pregătirea tehnică a trase
elor (dificultate, etape, adă
posturi, echipament, ghiduri, 
hărți etc.) precum și cunoaș
terea temeinică a semnelor 
turistice.

Așa s-a ajuns la o serie de 
accidente, care, în unele si-

Aristide N. STAVROS 
președintele comisiei alpinism- 
turism a Consiliului județean 
pentru educație fizică și sport- 

Brașov

(Continuare in pag. a i-a)
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ECOURI DUPĂ CAMPIONATELE EUROPENE DE TENIS DE MASĂ

A

CAMPIONATULUI PE ECHIPE
între Competițiile cu ca

racter național ale atletis
mului nostru, campionatul pe 
echipe ocupă primul loc. în
trecerile sale angrenează cî- 
teva 
din 
țefie 
club 
ceea 
cuție, o amplă acțiune de 
selecție și de pregătire, o 
muncă migăloasă și concretă 
de asigurare a cadrului or
ganizatoric necesar pentru 
fiecare întîlnire din cele 36 
de meciuri triunghiulare pre
văzute în cele 
aprilie, 9—10 
nie și 17—18 
campionatului, 
parte, o asemenea 
pe echipe impune 
tehnicienilor locali 
sificare a preocupărilor pen
tru cuprinderea tuturor pro
belor înscrise în program și, 
implicit, pentru descoperirea 
și antrenarea corespunzătoa
re a unui număr mai mare 
de performeri ale căror re
zultate să răspundă, în pri- 
mUl rînd în divizie, norme
lor de clasificare pentru ca
tegoria a II-a (seniorii) și a 
III-a (juniorii).

Precedentele 
campionatului 
toate lipsurile 
manifestat, au 
tuși, aer, cum se spune, pen
tru atletismul nostru care 
prin divizie și-a îmbogățit, 
de la an la an, numărul per
formerilor, al arbitrilor, al 
activiștilor voluntari, pentru 
că a ținut treaz interesul co-

misiilor locale și pe cel ăl 
consiliilor județene pentru 
educație fizică și sport.

sute de atleți și atlete
17 reprezentative jude- 
și din 10 formații de 
(toate din Capitală), 

ce presupune, fără dis-

4 etape (25—26 
mai, 6—7 iu- 
octombrie) ale

Pe de altă 
întrecere 

atenției 
o diver-

ediții ale 
pe echipe, cu 
pe care le-au 
însemnat, to-

★

Astăzi se dă startul într-o 
nouă ediție a 
Am dori ca 
prilejuiască o 
tă creștere a 
ric general al .
organizări tehriice fără fisuri, 
o luptă sportivă de calitate 
și, ca un vis de aur, echipe 
complete, cu concurențl bine 
aleși și pregătiți pentru fie
care probă.

Prima etapă la A progra
mează cîteva întilniri inte
resante și destul de echili
bratei la Cluj, Cluj—C.A.U.I. 
— Rapid ; la Brașov, Bra
șov — S.S.A.T, — Dinamo; 
la Ploiești, Prahova — 
Steaua — Metalul. Indiscuta
bil, în afara disputei 
echipe; de altfel, țelul 
petiției, așteptăm cu 
nerăbdare rezultatele 
rui atlet și în mod special 
ale celor fruntași, îh fața 
cărora Stă, în acest sezon, un 
foarte bogat program compe- 
tițional internațional. Avem 
convingerea că succesele re
purtate de unii dintre ei în 
Stadthalle din Viena cu oca
zia primului campionat eu
ropean „indoor", vor 
tate și depășite cu 
viitoarelor întreceri, 
teptăm..,

La București, Iași, _____ ,
Timișoara și Tg. Mureș vor 
avea loc mîine meciuri din 
divizia B.

campionatului, 
întrecerile să 

și mai eviden- 
nivelului valo- 
participanților,

între 
com- 

multă 
fiecă-

fi reedi- 
prilejul 
Le aș-

Oradea,

LA ORA BILANȚULUI
• Cele două paradoxuri ale competiției © Maria Alexandru poate recuceri primatul • Carmen Crișan 

deschide poarta competițiilora decepționat ® Numai instruirea optimă
Luminile s-au stins de mult sub cupola de Ia Lujnikl. Silit cunos- 

cuți noii iaureați, campionii de tenis de masă ai Europei, cei care vor 
ține sceptrul continental timp de doi ani, pină Ia viitoarea ediție, a 
opta, de la Rotterdam, din Olanda.

O dată întrecerile încheiate, ecourile lor vor continua însă să dai- 
nule. Concurenții. actorii europenelor, au ieșit din scenă. Au intrat in 
acțiune comentatorii și slatisticienii. Pentru toată lumea a sosit ora 
bilanțului. Cei care au vizionat pe viu concursurile sau cei care — tlitt 
depărtare — au luat cunoștință de rezultate prin intermediul agen
țiilor de presă, ziarelor și radioteleviziunii, caută să descifreze ceea 
ce a fost determinant in realizarea succeselor — pentru unii — sau 
în Înregistrarea eșecurilor — pentru alții. Flecare, in felul lui, se stră
duiește, să găsească răspunsurile Cuvenite. Este ceea ce vom încerca 
șl noi în rîndurile care urmează.

Reuniunea de la Moscova a 
celor mai bune palete din Europa 
n-a dus la detronarea in masă a 
liderilor șl nici n-a reliefat schim
bări substanțiale în concepția de 
joc. Direct spus, nu au apărut 
noutăți de ordin tehnic și tactic. 
Mai degrabă, a fost vorba de cris
talizarea unor jaloane, a unor 
principii, deși cunoscute teoretic, 
dar insuficient, poate, confirmate 
de practică;

Jocul ofensiv a înscris un nou 
succes chiar și în absență repre
zentanților tenisului de masă asia
tic. Stilul pur ofensiv și-a găsit 
o exponentă strălucită în sovietica 
Zoia Rudtiovâ, pbsesoăre a prizei 
toc. împotriva atacantelor și a 
apărătoarelor; noua campioană 
continentală a acționat îh forță, 
cu lovituri puternice din ambele 
părți. Așa a reușit să înfringă ori
ce rezistență, fie eâ cit de difză. 
Meritul principal al Rudnovei 
constă în ritmul permanent susți
nut pe care l-a impus adversare
lor, indiferent de valoarea și ma
niera lor de joc. Dar frecvența ri
dicată a execuțiilor ca și tempo-ul 
eontlhuu accelerat presupune — 
așa cum s-a mai spus — calități 
deosebite. Este ceea ce a demon
strat elocvent campioana Europei.

Cu toate eă finala feminină și-au 
disputat-o două excelente jucă
toare de atac, întrecerile fetelor 
au arătat totuși, paradoxal, că nici 
competitoarele mâi puțin agresive 
nu sînt lipsite de șăhse. Ne gîn- 
dim mai întîi lă Maria Alexandru 
(învingătoare asupra unor parte
nere ofensive printre Căre șl VOS-

CAMPIOHATUU
PE ECHIPE
A DEBUTAT 

CU SURPRIZE
24 (prin telefon)! 

I, Timișoara găzdu-

PA
TINERETUL

I
Cunoscînd valoarea reală 

sportivilor participant, nu 
teptam de la lotul care ne-a 
reprezentat la Minsk rezultate 
de prim rang, la care totuși, 
față de antecedente, scrima noas
tră ar fi fost, îndreptățită să 
aspire. Fac afirmația deoarece, 
privind în urmă, se poate con
stata că rezultatele pare au st
atuat scrima românească pe o 
certă poziție In rlndul elitei 
scrimei mondiale, nu sînt atit 
cftle ale seniorilor, cît ale ti
neretului. (La seniori am cu
cerit doar două titluri supreme 
individuale, pe cînd la tineret 
cinci, și nu numai la floretă). 
De peste zece ani eram obiș
nuit! să fim prezențl într-o fi
nală sau două, cu valori Incon
testabile, care mai tîrziu, intrînd 
In rindurlle seniorilor, să con
firme.

In acest an. la campionatele 
mondiale ale tineretului am în
registrat o scădere substanțială, 
cu atit mai îngrijorătoare cu cît 
cei ce ne-au reprezentat echi
valează cu ceea ce scrima noas
tră are mal bun la ora actuală, 
la virsta junioratului. Indiferent 
de motivele obiective care au 
fost puse la baza acestei slabe 
comportări și care sînt destul de 
puțin convingătoare, apreciez că

A
a

aș-

PIERDUT CADENȚA...

I „CUPA
CARP AȚI"
la sabie

la valoarea reală, chiar dacă 
aceasta se află actualmente un
deva " 
diale, 
mâni 
bune.
fost 
n-au
Uhei _____ , _
pentru schimbul de mîtne, . 'dar 
și lipsei de pasiune șl de inte
res manifestată de trăgătorii în
șiși. Bineînțeles că, enunțîndu- 
le pe acestea, nu exclud exis
tența altor cauze.

S-a invocat ca principal motiv 
al pregătirii necorespunzătoare 
faptul că în perioada premer
gătoare competiției, tinerii noș
tri scrimeri (în speță, elevi) se 
găseau in plină perioadă de 
teze, astfel că ei n-au putut fi 
reuniți pentru o pregătire cen
tralizată. întotdeauna campio
natul mondial al tineretului a 
fost programat in aceeași pe
rioadă și totuși s-a efectuat 
în cofidiții normale b centrali
zare a pregătirii. Primele simp- 
tome ale Insuficienței pregătirii 
au apărut destul de Clar, cu o 
lună înainte, la concursul spe
ranțelor olimpice de la Buda
pesta, dar se pare nu și 
Cient de edificator. Păstrez 
vingerea că dacă ar fi fost 
ba de pregătirea seniorilor, »-ar 
fi găsit posibilități. Sau, in ori
ce caz, • 
soluția 
s-ar fi 
control

Iată, 
oeupare de care vorbeam

la periferia elitei mon- 
rezultatele scrimerilor ro- 
TREBUIAU să fie mai 
dacă pregătirea lor ar fi 

corespunzătoare. Șl dacă 
fost, faptul se datorește 

insuficiente preocupări

sus, începe 
federal. Ea

sufi- 
eon- 
vor- 
s-ar

dacă s-ar fi ajuns Ia 
pregătirii !n cluburi, 

găsit măcar mijloace de 
și de stimulare.

deci, că lipsa de pre- 
mal

chiar de la biroul 
se manifestă prin- 

tr-o lipsă de activizare și sti
mulare la nivelul cluburilor șl 
al loturilor șl se continuă in 
secții prin lipsa conștiinciozită
ții antrenorilor.

Comportarea în concurs, cît și 
în afara concursului, pregătirea 
dinaintea competiției, care ău 
impus biroului federal să ia' 
măsuri disciplinare, ilustrează 
superficialitatea și lipsa pasiunii 
pentru scrimă a Unora dintre 
sportivi.

Juniorii noștri n-au ajuns tncă 
să știe că performanța este rod 
hu numai al talentului ci șl al 
muncii pasionate. N-au observat 
sau poate nu le-a explicat ni
meni, că fără pasiune, activi
tatea cea mai nobilă se reduce 
la mediocritate, dar șl că o 
muncă pasionată pre-iupune dă
ruire, transpirație și renunțări ; 
pină Ia sacrificii. Poate 
prea tîrziu...

Privind in perspectivă 
românească, față în față 
lelalte valori clin arena 
ală. trebuie să apreciem „___
amar al experienței acestor cam
pionate, drept un prim și se
rios semnal de alarmă, care ne 
oblică la o preocupare sporită 
pentru a aduce actuala genera
ție a tineretului Ia nivelul va
loric mondial de care — deo
camdată — e încă departe, mai 
ales în ceâa ce privește cdn- 
cepțla.

nu e i

scrima 
eu ce- 
mondl- 
gustul

Cornel GEORGESCU

In organizarea Consiliului 
județean pentru educație fi
zică și sport-Brașov și a 
cltlbului sportiv Tractorul s-a 
disputat, prima ediție a com
petiției de sabie „Cupa Car- 
păți" la care au participat o 
serie de echipe din prima di
vizie : Politehnica Iași, Uni
versitatea București, IEFS, 
Școala sportivă Ploiești pre
cum și două echipe aliniate 
de clubul Tractorul.

REZULTATE. Individual: 
1. Dan Irimiciuc (Politehnica 
Iași) ; 2. Dan Popescu (idem) ; 
3. Iosif Budahaziu (Univer
sitatea București) ; 4. Radu 
Manoliu (id.) : 5. Mihai San
du (IEFS) ; 6. Șerban Vlad 
(Tractorul I). Echipe: 1. Po
litehnica Iași 10 p. ; 2. Uni
versitatea București 8 p. ; 3. 
Tractorul I 6 p. ; 4. IEFS 4p.;
5. Șc. sportivă Ploiești 2 p. ;
6. Tractorul II 0 p.

B. MIHAI

lova, la echipe, și învinsă de jus
tețe în fața aceleiași adversare, In 
semifinala individuală), apoi la 
vâst-germancele Diăna Scholer și 
Agnes Simon, calificate în finala 
de dublu. La fete se poate con
cura cu bune posibilități de ciștig 
și printr-o apărare fermă, bine 
dirijată, dar completata de cel pu
țin o lovitură ofensivă (exersată 
la maximum) și un joc de mijloc 
consolidat. Prototipul 
oferi Maria Alexandru 
buhe

Meciurile masculine — 
că numărul atacanților este infi
nit măi mare decit la fete. Apă
rătorii aii avut o existență pre
cară. Finalistul de la Lynn (11168), 
maghiarul Borzsei a fost elimi
nat încă din optimi, iar reduta
bilul Scholer. finalist al campio
natelor lumii de anul trecut și 
semifinalist consecutiv al altor 
dbuă ediții ale aceleiași competiții 
(Ljubljana 1963 și Stockholm 1907) 
n-a depășit faza sferturilor de fi
nală. Atacanții s-atl aflat în lar
gul lor, dominînd autoritar între
cerile. Este adevărat că mlsitinea 
lor a fost mult facilitată de repli
cile palide ale apărătorilor. La 
eșalonul superior nu s-a observat 
nici o încercare de a intra măcar 
în jocul de mijloc. Aproape toată 
lumea a atacat, indiferent de tăria, 
viteza și direcția loviturilor. S-a 
atacat necontenit. Dar, și aici ar 
putea fi notat cel de al doilea 
paradox al ediției moscovite a eu
ropenelor, comparativ cu Zoia 
Rudnova șl păstrînd proporțiile, 
nici un băiat n-a jucat cu atîta 
vitalitate, siguranță șl incisivitate 
pe parcursul întregii competiții 
de șapte zile. Karakașevici, o ade
vărată vîlvătaie în meciurile cu 
Johansson și Bengtsson din finala 
pe echipe s-a stins apoi; acțiunile 
juniorului Bengtsson au atins mo
mente de culme, dar șl de sus- 
pens ; Korpa și Gomoskov au fost 
inegali ; Șurbek șl Șarkojan au 
decepționat, iar faimosul Alser,

1-ar putea 
In zilele el

au dovedit

prima paletă a Europei, cu încli
nații spre jocul demonstrativ, a 
preferat deseori latura spectacu
lară chiar dacă ea se obținea in 
detrimentul eficienței maxime.

Punind punct acestui tur de ori
zont printre valorile recunoscute 
ale jocului cu mica sferă de celu
loid, să zăbovim acum șl asupra 
unor aspecte desprinse din evo
luția jucătoarelor românce.

Cele două medalii de bronz (la 
simplii și dublu fete) ca șl locul 
al patrulea (la echipe) înscriu, in 
continuare, tenisul de masă româ
nesc feminin pe orbita superioară 
a Concernului internațional.

Ca și in alte împrejurări din ul
timul deceniu, cea mai mare res
ponsabilitate a căzut și de data 
aceasta pe umerii Măriei Alexan
drii. La fel ca de atitea ori pină 
acum, și la Moscova prima noas
tră jucătoare și-a adus contribuția 
majoră la realizarea performanțe
lor amintite. Rezultatele puteau fl 
desigur mai bune, dar la Maria 
Alexandru, tn afara unor Îmbună
tățiri pe plan tehnic și fizic, ar ii 
necesar să se încerce șl niște 
mutații de ordin psihologic. Une
ori se descurajează prea repede, 
în schimb... se redresează greu. 
Fără discuție, aportul Măriei Ale
xandru la rezoîvarâa acestei ca
rențe este hotăritor. Nu înseamnă 
îiisă ca eforturile celor din preaj
ma ei să nu fie mai bine con|u- 
gate în scopul atingerii aceluiași 
țel.

Exceptînd intilnirea cu reprezen
tativa R. F. a Germaniei, unde, 
nșă cum s-a mal subliniat, Eleo
nora Mihalca s-a comportat foarte 
bine, în rest ea a însemnat o apa
riție ștearsă. Pregătirea ei incon
sistentă în salturi, nici nu putea 
să ducă la un alt deznodămlnt. De 
altfel șl antrenamentele el viitoa
re prezintă o mare necunoscută, 
lipsind vreun indiciu că Mihalca 
va beneficia de o instruire cores
punzătoare unei Sportive cu ve
leități pe plan internațional și deci 
nebesară echipei naționale. Se vă
dește însă că, din cauza prea 
multor preocupări extrasportive, la 
Eleonora Mihalca tenisiu de masă, 
după ce â făcut-o cunoscută, a 
âjun3 o îndeletnicire peHferlcă. E 
regretabil. Mai ales pentru ea !

Cu totul surprinzător, dar ace- 
feași primejdie sfe pare că o pin- 
dește și pe Carmen Crișan, cea 
căreia mulți li îhtrevedeau un 
viitor strălucit și la tenis de masă. 
Aproape deloc afectată de eșecu
rile în serie (la echipe din opt 
partide individuale a pierdut șase),

CriȘan a avut unele reacții greu 
de înțeles. Oat-Scum indiferentă la 
eforturile colegelor ei și mai ales 
ale Măriei Alexandru, mezina for
mației noastre a considerat com
petiția ca pe o adevărată cor
voada.

se știe eă anul acesta este deo
sebit de dificil pentru Crișan (exa
menele de bacalaureat și de ad
mitere la facultate), că în conse
cință nici pregătirile n-au avut 
volumul și intensitatea cuvenite. 
Se cunosc toate aceste lucruri, 
manltestindu-se o înțelegere de
plină. De aici șl pină la postura 
de turistă (pe banii statului) așa 
cum a apărut Carmen Crișan la 
campionatele europene, permlțin- 
du-și chiar Incriminări la adresa 
sportului pe care singură șl l-a 
ales, e o cale prea lungă. Am În
cercat multă satisfacție de Cile 
ori ttnăra noastră jucătoare ne-a 
dat prilejui să-i consemnăm suc
cesele. Acum însă nu puteam opri 
condeiul să aștearnă amărăciunea 
produsă. Să sperăm că acest mo
ment de răscruce va fi depășit de 
Crișan în folosul tenisului de ma- 
Să.

Magdalena Lesâi, cea de a patra 
componentă a formației reprezen
tative, n-â reușit decit să ne do
vedească O stare excesiv nervoasă 
șt faptul că nu știe să piardă. Aș
teptăm infirmarea acestor consta
tări în alte concursuri.

tn general, rezultatele obținute 
la europene nU s-âu situat la pla
fonul vâlorll reale a jucătoarelor 
noastre. Nici nu e de mirare. Cu 
excepția Măriei Alexandru, dih 
considerentele cutiosciite, fcieonota 
Mihalca și Carmen Crișan nu s-au 
pregătit la nivelul cerințelor. Ar 
fi de dorit câ pe viitor, dacă an" 
trenorul federal Ella Constantines- 
cu nu va putea reuni jucătoarele 
Sub aceeași mină, să fie mai exi
gentă șl să impună antrenorilor 
de la secții executarea programu
lui maximal de pregătire eu Spor
tivii.

Nu sintem partizanii nepartlclpă- 
rllor la turneele internaționale șl 
mai ales la europene și mondiale. 
Afirmarea prin absență este o 
utopie. Milităm, prin urmare, pen
tru prezentarea Iii competițiile In
ternaționale. Cu o singură condi
ție : ca sportivii să dispună de o 
pregătire optimă. Numai în ase
menea circumstanțe opinăm pen
tru participarea la câmpionatelâ 
mondiale de la Nagoya (Japonia) 
din anul viitor.

TIMIȘOARA; 
După 21 de ani, 
iește o competiție de amploare re- 

. zervată elitei paletelor românești, 
turul campionatului republican pe 
echipe. întrecerile au debutat cu 
cîteVa surprize hu lipsite de sem
nificație. Astfel Giurgiuoă a pier
dut cu 2—1 la Slmandan (Politeh
nica Timișoara), iar Bozga a fost 
întrecut cu același scor de Simin 
(Politehnica Timișoara). Pasionan
tă a fost partida dintre C.S.M. 
Cluj șl Progresul București. La 
scorul de 8—8 s-au intîlnlt Gavriș 
șl Sîndeânu, oferind momente de 
tensiune și emoții, primul cîștlgînd 
in prelungiri, ultimul set cu 22— 
20.

Iată cîteva rezultate mal Impor- 
tahte : masculin ■ Progresul Bucu
rești — Voința Cluj 9—2, C.S.M. 
Cluj — Politehnica Timișoara 9—3. 
Politehnica București — Voința 
București 9—1, Voința Arad — 
Voința Brașov 9—3, politehnica 
București — Politehnica Timișoara 
9—0, Voința Brașov — Voința 
București 9—7, Politehnica Bucu
rești — Voința Tg. Mureș 9—2< 
C.S.M. Cluj — Progresul bucurești 
9-8, Voința București — voința 
Cluj 9—6; feminin : Locomotiva 
București _ Spartac București 
5—4, Progresul București — Voința 
Arad 5—4. Rapid Brașov — Poli
tehnica Timișoara 5—3.

P. ARCAN — coresp. principal

MUREȘAN ÎNVINS
DE POPOVICI

Ieri, în turneul de selecție ăt 
tenismanllor fruntași, Petre Mâr- 
mureanu a înregistrat <jSâ de a 
șaptea victorie consecutivă, învin- 
gîndu-1 tn trei seturi simetrice pe 
Viorel Marcu : 6—2, 6—2, 6—2. O 
partidă foarte disputată a fost cea 
dintre Constantin Popovlcl și Se
ver Mureșan, Încheiată cu victoria 
primului la scorul de 6—2. 3—6,
6—3, 6—2. Prin aceasta, Popovlcl 
șl-a consolidat șansele pentru 
unul din locurile fruntașe. th 
sflrșlt, sever Droh arătă o reve
nire de formă, reușind să ciștigâ 
primul său joc : 6—2, 6—3, 6—2 Cil 
Ion Santel.

Tn clasament, conduce Petre 
Mărmureanu cu 7 victorii, urmat 
de Sever Mureșan — 5 v, Constan
tin Popovîci — 4 v. Cite o victorie 
au toți ceilalți trei jucători.

Azi, turneul programează alte 
trei partide : Dron — Popqvi.y. 
Mărmureanu — Mureșan, săritei 
— Marcu. Programul începe de lâ 
ora 16, la Progresul.

Constantin COMARNISCHI rd. r.

„CURSA PĂCII" 
un trial al marilor valori
® Fără etape de munte, dar cu două secvențe de mare dificultate 

© Clasament sau rebus? ® Nordicii asaltează
® O speranță: echipa României (cu Emil

supremația In ciclism 
Rusu In formație!)

Trei mari competiții — 
„Cursa Păcii", campionatele 
mondiale și „Tour de l’Ave- 
nir“j|în ordine cronologică — 
țin, " fiecare sezon, capul de 
afiș al activității internațio
nale a rutierilor. Reale ram
pe de lansare în lumea vede
telor, aceste întreceri pola
rizează atenția cicliștilor, spe- 

~cfifliștilcrf"'și" spectatorilor îh- 
trucît ele determină ierarhia 
anuală a cicliștilor de forld.

Anul acesta, la 12 mai, de 
la Praga se va da startul în 
cea de a 23-a ediție a „Cufsei 
Păcii". Timp de 15 zile, aler
gători din 20 de țări — fie
care echipă va avea în com
ponența ei cile 7 rutieri — 
vor acoperi aproape 2 000 km, 
pe un traseu cu mai puțlhe 
sinuozități decît în anii pre- 
cederiți. Dacă nu sînt progra
mate etape de munte, în

un 
fi 

va

NOUL SISTEM DE SALARIZARE
(Urmare din pag. 1)

Promovînd principiul creș
terii venitului, atit pe verti
cală (de la categoria a IV-a 
la I), cît și pe orizontală (cele 
șase gradații din cadrul fie
cărei categorii de clasificare), 
noul sistem de salarizare 
încurajează hărnicia și crea
ția, Ic consfințește, deplin 
justificat, ca reprezentînd 
principalele clemente de 
ferință ale valorii unui 
dru de specialitate.

Experimentarea acestui 
ten» și legiferarea iul vor
iuționa, fără îndoială, așeza
rea și remunerarea mult mai 
echitabilă a tuturor lucrăto
rilor din domeniul sportului 
și a antrenorilor, cu precă
dere. Iar dacă la aspectele

re- 
ca-

sis-
50- încă un in- 

consolidează 
al profesiunii

MERGEM ?
SIMBATA

BASCHET £ Sala Dlnamo, 
ora 18 :
Rapid — Politehnica, meciuri din 
cadrul turneului final al diviziei 
feminine A ; sala Giuleștl de la 
ora 17 : Rapid IT — I.E.F.S. 
(f.B), Rapid — I.E.F.S. (m. A).

CICLISM : Bd. Liviu Rebreanu 
(Balta Albă), ora 16 : „Cupa ora
șelor".

NATAȚIE : Bazinul Dinamo, de 
la ora 18 : România _ Iugoslavia 
la polo ; de la ora 19.30 : Dinamo
— Levski Sofia la înot.

HANDBAL s Teren Tineretului, 
ora 16.15 : Șc. sp. 1 Buc. — Șc. sp. 
2 Buc. (Jr. f); ora 17,15: Univer
sitatea București — Progresul 
București (f. A).

VOLEI : Sala Floreasca, ora 18 : 
Turneul final : Rapid — Universi
tatea Timișoara, Dinamo — Peni
cilina Iași (feminin).

RUGBY : Teren Parcul Copilu
lui, de la ora 15.30 : Grivița Roșie
— Farul (dlv. A) ; stadionul Tine
retului, teren IV, de la ora 17 : 
Sportul studențesc — S.N. Oltehjța 
(div. B).

FOTBAL • stadionul Progresul, 
ora 17 : Progresul București — 
Progresul Brăila (dlv. B); stadio
nul Metalul, ora 17: Metalul Bucu
rești — Metalul Tîrgoviște (dlv. 
B).

LUPTE GRECO-ROMANE s Sala 
Floreasca, de la ora 9 : Campio
natele naționale individuale 
seniorilor.

I.E.F.S. — A.S.A.
de la
Cluj,

ale

DUMINICA

BASCHET : Sala Dinamo, de ia 
ora 10 : Rapid — A.S.A. Cluj, Po
litehnica — I.E.F.S. — meciuri în 
cadrul turneului final al diviziei 
feminine A ; sala Politehnica, de 
la ora 8.30 : I.E.F.S. II _ Rapid 
Buzău (m. B), Voința — Politeh
nica Galați (m. A). Politehnica — 
I.C.H.F. (m. A); sala Progresul, 
de la ora 9 : Academia Militară

— Politehnica Iași (m. B), Progre
sul — A.S.A. Bacău (m. B).

CAIAC-CANOE : Lacul Snagovj 
de la ora 9.30 : Cupa Dlnamo la 
probele de fond (Kl, CI — 10.000, 
Kl (F) — 3 000 m).

CICLISM : Șos. Olteniței, ora 9, 
km. 13,5: „Cupa orașelor".

NATAȚIE : Bazinul Dinamo, de 
la ora 9 : Dinamo — Levski So
fia la înot ; de la ora 11 : Româ
nia — Iugoslavia Ia polo ; de la 
ora 17.30 Dlnamo — Levskl Sofia 
la înot.

HANDBAL : Teren Dlnamo, ora 
9 : Confecția — C.S.M. Sibiu (f. 
A); Ora 10.10 : Steaua — Dlnamo 
Bacău (m. A); ora 11.25 : Dlnamo 
București — Dlnamo Brașov (m. 
A) ; ora 12.40 : Dinamo București 
_ Lie. nr. 2 Tîrgovlște (Jr. m); 
teren Ciulești, ora 9 : Rapid — 
Rulmentul Brașov (f. A), teren
Voința, ora 16.15 : Clubul sportiv 
școlar — Șc. sp. Ploiești (jr. f); 
ora 17.15: Voința — Textila Buhușl 
(f. B). ,

VOLEI : Sala Giuleștl, ora 8 : 
Aurora — Știință Petroșani, Medi
cina — Constructorul Suceava, 
I.E.F.S. — Politehnica Iași, Elec
tra — Universitatea (m. B).

RUGBY : Teren Progresul, ora 
9 : Progresul — Politehnica Iași 
(dlv. A) ; Teren Vulcan, ora 11 : 
Vulcan — C.S.M. sibiu (dlv. A) ; 
teren Aeroport, ora 10.30 : Aero
nautica — Constructorul (div. B) ; 
teren Gloria, ora 10 : Gloria — O- 
Umpla (dlv. B).

FOTBAL : Teren Gloria, ora 17: 
Mașini unelte București — Marina 
Mangalia (div. C): teren T.U.G., 
ora 11 : Sportul muncitoresc 
București _ Unirea Drăgâșani 
(dlv. C); teren Constructorul, ora 
17 : F>. roșie București — Progre
sul Corabia (div. C); Stadionul 
Giuleștl, ora 11 : Rapid — Steaua 
(amical).

LUPTE GRECO-ROMANE : Sala 
Floreasca. de la ora 9 : Semifina
lele și finalele campionatelor na
ționale individuale ale seniorilor.

subliniate se adaugă faptul 
că Biroul C.N.E.F.S. a adus 
îmbunătățiri și formelor de 
perfecționare a pregătirii an
trenorilor (Ia baza cărora a 
fost situată ca un prim cri
teriu tot calitatea muncii), 
rezultă că noul sistem de sa
larizare nu poate fi interpre
tat doar ca un act adminis
trativ, ci că el constituie o 
parte a ansamblului de mă
suri menit să reglementeze 
Multilateral și să încurajeze 
activitatea din domeniul 
muncii spirituale și fizice in 
țara noastră.

Reprezentînd 
slrument care 
statutul social
de antrenor, aplicarea noului 
sistem de salarizare trebuie 
să constituie pentru toate ca
drele mișcării sportive pri
lejul unui dialog amplu cu 
sine insuși.

Desigur, nu toți antrenorii 
pot activa la nivelul 
reprezentative și nici la echi
pele divizionare sau 
ciații și cluburi cu condiții 
optime de lucru, Mulți intim, 
pină încă numeroase greutăți 
privind baza materială, nu 
reușesc să formeze în flux 
coniinuu sportivi de valoare, 
deși se preocupă intens in 
această direcție.

Cu toate acestea, atit unii 
cit și alții, indiferent de eșa
lonul in care lucrează, pot 
să-și atragă întreaga prețui
re a opiniei publice și a tine
rilor pe care îi pregătesc. La 
baza acestei aprecieri nu stau

loturilor

la aso-

considerente subiective, ci pa
rametri obiectivi reflectați de 
puterea de muncă, de pasiu
ne și cultură profesională, de 
aplicarea noului, de țenacita- 
tea urmăririi scopului.

Sportul românesc dispune 
de o armată valoroasă de 
antrenori și tehnicieni. Toc
mai de aceea, contrastează 
violent practicile negative 
ale unora, din ce în ce mai 
puțini, care călătoresc din 
club în ciub, sînt deficitari 
la capitolul rezultatelor obți
nute, nu fac cum trebuie nici 
instruire și nici educație cu 
sportivii, se mențin in pos
tură de diletanți. Și, deși 
cum spuneam, puțini, ei com
promit sportul, uitragiază 
ideile generoase care stau la 
baza acestei activități cu 
adinei implicații sociale. Noul 
sistem de salarizare trebuie 
să constituie pentru toți cei 
care nu s-au ridicat încă ia 
altitudinile de exigență a ac
tivității ce se pretinde unui 
antrenor, un prilej de medi
tații adinei.

îmi exprim convingerea eă 
mișcarea noastră sportivă 
dispune de toate forțele nece
sare asigurării unei reușite 
depline a experimentului fă
cut cu noul sistem de sala
rizare, el fiind înțeles, în 
primul rind, ca UN INSTRU
MENT EFICIENT DE CREȘ
TERE A RĂSPUNDERII PER. 
SON A LE față de îndatoririle 
profesionale și, în ultimă in
stanță, față de etica noastră 
socialistă.

schimb cursa va avea două 
secvențe deosebit de dure ca
re vor tria sever plutonul, 
în zilele de 18 și 19 mai (pri
ma secvență) sînt programate 
3 etape : circuit în Varșovia 
(18), etapă de contratimp in
dividual — 47 km și etapă 
cu start în bloc (19), iar în zi
lele de 25 și 26 mai (a doua 
s^Fvbfițr>) alte trei, la fel de 

'dHjmle’t '34 km contratimp 
individual și criterium la 
Leipzig (25), etapă maraton 
— 201 km (26). Este evident 
că organizatorii au urmărit 
să supună concurenții la 
examen multilateral. Va 
interesant de văzut cine-1 
trece Cti brio...

Dar, poate la fel de dificil 
ca și traseul este sistemul de 

.. alcătuire a clasamentelor. Ini
țiat anul trecut, el reprezintă 
un labirint în care Chiar și 
un specialist se descurcă cu 
greu îneereînd să pună în e- 
vidență forța individuală a 
fiecărui alergător și nu cea 
a colectivului, noul regula
ment ridică multe semne de 
întrebare. Echipa are în com
ponența sa 7 alergători. Din
tre aceștia, 4 — în ordinea 
rezultatelor — contează în cla
samentul pe echipe al etapei. 
La alcătuirea clasamentului 
general pe echipe, acest cla
sament zilnic nu mai este însă 
luat în seamă. Se apelează la 
clasamentul general indivi-

dual, din carâ se extrag per" 
formanțele (timpii) primilor 
4 rutieri din fiecare țară pen
tru a se alcătui clasamentul 
general pe echipe...

Noile condiții exclud — în 
parte — disputa pe echipe și, 
poate, în viitor chiar 
clasament.

Replica federațiilor de spe- 
ci.-.iil-ito.
fi 1» «eeftâtă com
petiție de anvergură mondia
lă, la aflarea traseului a fost 
promptă : pregătirile s-au in
tensificat evident, activitatea 
competiționălâ a început mai 
devreme ca orieînd. Rutierii 
din R.D. Germană aii făcut 
un lung și Util stagiu de an" 
trenament în Africa, polonezii 
au colindat și ei țările calde, 
nordidii s-au angajat încă din 
februarie într-dh lutîg turneu 
de competiții, iar sovieticii au 
folosit litoralul Mării Negre 
pehtru curse și antrenamente. 
Pfeste tot, ritmul pregătirilor 
este în creștere. Selecționarea 
celor 7 alergători care vot 
primi creditul de a lua loc 
Ja start, se face pe baza per
formanțelor din acest sezon. 
Este un indiciu cert că noul 
sistem — favorizat de lungul 
sezon de competiții pregăti
toare — va aduce îh discută 
alergători mai valoroși, mai 
combativi, mai dornici Să-și 
aproprie un loc de frunte.

Cercul echipelor pretenden-

acest

te la un loc pe podium s-a 
mărit. Alături de formațiile 
R.D Germane, Uniunii Sovie
tice, Poloniei, Belgiei, Fran
ței și Cehoslovaciei, anul a- 
cesta Se vor înscrie și cele 
ale țărilor nordice. După suc
cesul de la mondialele dispu
tate la Brno (Mortensen), 
după triuthful din „Toiir de 
1’Avenir" (Zoetemelk) și după 
suita de performanțe de mare 
răsunet din nenumăratele în
treceri de fond din Europa și 
Africa, rutierii nordici âu a- 
cum un ascehdent care-i â- 
creditează ca rhari favoriți în 
cursele de lung kilometraj. Pe 
drumul deschis de clanul Pe- 
tersson, pășesc acum nume
roși cicliști de mare talent.

A situa echipa României th 
concernul marilor teamuri 
este, desigur, un act temerar. 
Ultimele sale performanțe în 
„Cursa Păcii" n-o ihdlcă 
drept favorită-șL JâtfiLiatim* 
lă. ea va fi privită de specia
liști ca oiittîdW.’ 
un motiv pentru cate ne pu
tem aventura într-un prono
stic optimist. Anul acesta —- 
după o îndelungată așteptare
— reprezentativa României 
reunește cîteva talente (Va
sile Teodor, Constantin Gri- 
gord), oameni de o tehacita’e 
recunoscută (Alexandru Softo- 
nie, Vasile Burlacu), un ciclist 
cu vastă experiență competi- 
țională (Nicolde Ciutneti), 
precum și un rutier care în
cearcă să fee afirme — acum
— și prin seriozitate în pre
gătite (Nicolae David). Dacă 
lingă aceștia se va situa și 
Emil Rusu, prima pedală a 
țării, ciclist care poate și tre
buie să-și afirme, în sfîrșit, 
talentul — echipa Va întruni 
toate atu-urile pentru reveni
rea în primul eșalon. Pregăti
rea din acest an, forma spor
tivă căpătată — sînt alte 
puncte He sprijin ale speran
țelor noastre.

Hristache NAUM

EPILOG (II) LA ROMANUL-FOILETON

DESTINULUI
® Stop dezafectărilor! • Sezonul amenajării și înfrumusețării bazelor sportive

INTERN Șl INTERNAȚIONAL
• Sîmbătă și duminică, pe 

bâza hipică din Calea Plev- 
nei, se desfășoară primul con
curs de călărie al anului. Par
ticipă sportivi din cluburile 
bucureștene. Sîmbătă, de la 
ora 9, sînt programate probe 
de dresaj, iar duminică, de la 
9,30, probe de obstacole re
zervate copiilor, juniorilor și 
seniorilor.

• Cinci călăreți dinamoviști: 
C. Vlad, Gh. Moișeanti, E. Io- 
nescu, M. Silea și M. Simion 
(cu 10 cai). însoțiți de antre
norul P. Andreianii. participă 
la un concurs de obstacole

Ia Bratislava, în zilele de 25 
și 26 aprilie. în continuare, 
echipa de călărie Dinamo va 
participa la concursul hipic 
de la Kiskunhalas (Ungaria) 
în zilele de 1—3 mai.

• Sportivii D. Mihăilescu 
(Petrolul), A. Donescu, D. 
Velea și C. Ilin (Steaua) vor 
lua startul la două concursuri 
hipice peste hotare, și anume: 
Sofia (Bulgaria), 2—3 mai și 
Novi Sad (Iugoslavia), 9—11 
mal. Călăreții români vor fi 
însoțiți de antrenorul 
Antohi.

Gh.

După cum ați remarcat, pri
mul capitol din „Mîna desti
nului" a avut un epilog feri
cit. Complexul sportiv Fun- 
deni, care urma a fi dezafec
tat, a fost redat tinerilor din 
sectorul 2. Punem punct, așa
dar, acestui 
încheind cu 
bine, cînd se 
Dar, serialul 
alte „destine" 
mai puțin tragice — 
arene sportive din țară și din 
Capitală. Sintem în măsură a 
consemna și aici un epilog 
fericit ? în parte, da.

Firește, in răstimpul de a- 
proape o lună de la cele se
sizate. nu se puteau reda ac
tivității sportive sălile și sta
dioanele cărora — abuziv — 
li se schimbaseră destinațiile. 
Amenajarea, conform legii, a 
unor noi baze sportive, in lo
cul celor dezafectate, cere 
timp. Măsurile, însă, care s-au 
luat în această importantă 
problemă, ne dau speranța că 
— în curînd — miile de tineri 
sportivi își vor recăpăta tere
nurile dezafectate. Desigur, nu 
este vorba de o nouă hotărîre. 
Art. 12 din H.C.M. nr. 629 din 
27.III.968 precizează dar : 
DESFIINȚAREA UNEI BAZE 
SPORTIVE ÎN CONDIȚIILE 
LEGIT NR 29 DIN 29.XII.1967 
SE VA PUTEA EFECTUA 
NUMAI CU ASIGURAREA 
CONSTRUIRII UNEI ALTE 
BAZE SPORTIVE ÎN LOCUL 
CELEI SUPUSE DESFIINȚĂ
RII. în care scop titularii 
de investiții care cer desfiin
țarea bazei sportive vor pre- 
vccfen în planurile lor de in
vestiții indicatorii necesari. Si 
mai denarto : PROIECTAREA 
cr EXECUTAREA DE BA^F 
SPORTIVE, ÎN SCOPUL ÎN-

mie... 
clasicul 
termină 
nostru 
— mai

incident, 
totul e 

cu bine ! 
arăta și 
mult sau 
ale unor

LOCUIRII UNOR ASEMENEA 
OBIECTIVE DESFIINȚATE, 
SE VA ASIGURA LA CEL 
PUȚIN DIMENSIUNILE, CA
PACITATEA Șl NUMĂRUL 
DE ELEMENTE COMPONEN
TE ALE BAZEI DESFIINȚATE 
DE CĂTRE ORGANELE CARE 
PROPUN ACEASTA.

Așadar, există o hotărîre 
care protejează bazele sporti
ve. Există și o Decizie (nr. 
1729/2.VIII.968) a Consiliului 
popular al municipiului Bucu
rești care, de asemenea, pune 
stop dezafectărilor. Bunăoară: 
art. 1 — SE INTERZICE DEZ
AFECTAREA 
SPORTIVE PE 
MUNICIPIULUI 
ȘI COMUNELE 
TE. ÎN CAZUL ___  ____
SITAȚILE DEZVOLTĂRII O- 
RAȘULUI IMPUN DEZAFEC
TAREA UNEI BAZE SPOR
TIVE, ACEASTA SE VA FACE 
CU RESPECTAREA STRICTA 
A ART. 12 DIN HCM NR. 
629/968, ÎN SENSUL DE A SE 
CONSTRUI ÎNAINTE DE DE
ZAFECTARE O ALTA BAZA 
SPORTIVĂ LA CEL PUȚIN 
DIMENSIUNILE.------
TEA ȘI 
MENTE 
BAZEI 
SCORUL ________.... „___
TINUITATII DESFĂȘURĂRII
activității sportive.

Măsurile de care vorbeam 
nu puteau, firește, decît să 
recomande respectarea legilor 
în Vigoare. Astfel, !ntr-o șe
dință cu un singur punct Ia 
ordinea de zi — SPORTUL — 
s-a analizat. recent, Ia 
C.P.M.R. situația bazelor spor
tive dezafectate. La această 
discuție operativă, la care au 
participat toți factorii intere
sați în problema dezafectării,

BAZELOR 
TERITORIUL 

BUCUREȘTI 
SUBORDONA- 
CÎND NECE-

... CAPACITA- 
NUMARUL DE ELE- 
COMPONENTE ALE 
DEZAFECTATE, ÎN 
ASIGURĂRII CON-

s-a stabilit ca în termenul cel 
mai scurț, Consiliul municipal 
pentru educație fizica și sport 
București să prezinte — 
detaliat 
tive desființate în 
timp. S-a hotărît, de 
nea, ca lista bazelor 
tate să fie prezentată 
tulul șef al Capitalei care, 
conform dispozițiilor legale — 
va opera în consecință, obll- 
gînd pe cei ce — în mod a- 
buziv — au dezafectat tere
nurile' sportive, să amenajeze 
altele noi, sistînd totodată orice 
schimbare de destinație a bâ
zelor sportive.

Este un lucru îmbucurător, 
care se înscrie pe linia ascen
dentă a preocupărilor consi
liilor populare de a sprijini 
activitatea sportivă. Atglimen- 
tăm acest lucru șl cu faptul 
că. nu de mult, în tară, ca 
și în Capitală, a început o 
susținută campanie pentru a- 
mena.iarea de noi baze spor
tive. Este cazul județelor Con
stanța. Prahova, Vaslui, a mai 
tuturor sectoarelor din Bucu
rești care. în această primăva
ră, . vor îmbogăți zestrea miș
cării sportive cu noi terenuri 
de fotbal, baschet:, volei etc, 

încheierea acestui . roman' 
nu poăte îi decit tot în le
gătură cu dezafectările. Căci, 
cefea ce am semnalat este doar 
o parte din desființările de 
baze sportive. Sperăm însă că. 
printr-o mai autoritară și con
secventă preocupare, consiliile 
județene pentru educație fizi
că și sport vor elimina de pe 
arenele sportive „mîna desti
nului", invitînd energic pe 
toți cei care sînt tentați a 
dezafecta, să respecte legea !

să
toate bazele spor- 

ultimul 
âsetnfe- 

de2aIer
arh itee- 

care,

Vasile TOFAN
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SE CONTUREAZĂ

DE BAZAO ECHIPA

Mihai B1RA

gîndeau, 
echipe 

în zidul 
în gene-

CINCI MINUTE

Piramida fericirii ’ a marcat BOldni și juniorii noștri s-au calificat la
Foto :

turneul U.E.F A. 
AUREL NEAGU

Șl ACUM TURNEUL U.E.F.A

REFLECȚII DUPĂ SUCCES
Mai îngăduitori sau mai 

severi, rezultatul prelimina
riilor 
este — și ne este — clar și 
el se numește... UN NOU 
SUCCES AL FOTBALULUI 
ROMANESC.

Calificată în primele 15 
echipe de juniori ale conti
nentului, reprezentativa noas
tră — care a reușit să elimi
ne puternica reprezentativă 
a Uniunii Sovietice, an de an 
fruntașă 
european 
turneului 
pe locul 
performanță analogă echipei 
naționale de seniori, «perind, 
bineînțeles, reducerea Ia sca
ră a competiției și a virstei.

Deoarece succesul în pre
liminarii al juniorilor români 
este un fapt împlinit, ni se 
pare oportun și util (fără 
gîndul de a șterge cu bure
tele sau de a minimali2a per
formanța) să medităm puțin 
la ce am văzut și nu ne-a 
plăcut, la aspectele negative

la turneul U.E.F.A.

în fotbalul junior 
(la ultima ediție a 
U.E.F.A. s-a Clasat
3) — a obținut o

din evoluția echipei noastre. 
Ele, în primul rînd, explică 
calificarea abia „pe potou" — 
în ultimele 3 minute ale ul
timului joc, după o mie de 
emoții — a juniorilor 
mâni.

Ce carențe a prezentat 
cui echipei noastre în ulti
mele două partide ale preli
minariilor, susținute pe te
ren propriu ?

Fără a avea pretenția unui 
clasament, care să stabilească 
gradul de influență al fac
torilor pe care îi vom enu
mera, vom spune că a fost 
absoltit evidentă lipsa unei 
pregătiri psihice corespunză
toare, t element _£i^. orecMcre 
determinant, 
subiecților tineri. Analizînd 
desfășurarea propriu-zisă a 
jocului (în ultimele ‘ două 
partide), vom remarca : gfa- 
dul nesatisfăcător <le colabo
rare dintre linii, dintre jucă
torii de vîrf, individualiști în 
9 din 10 acțiuni ; procentul 
supărător de pase greșite;

jo-

salvamontI
I(Urmare din pag. 1)

tuații, s-au soldat cu pierderi 
de vieți.

Pentru a se preveni acci
dentele turistice în munți și 
pentru a se interveni prompt 
și eficace în salvarea celor 
accidentați, forurile superioa
re au elaborat cadrul legal 
necesar acestor acțiuni, prevă
zut în Hotărîrea Consiliului 
de ’ Miniștri nr. 140/1969.

Concretizînd această iniția-* 
tivă, mai multe județe cu 
mare flux turistic au trecut la 
organizarea acțiunii de pre
venire a accidentelor turistice 
în munți și de salvare a ce
lor accidentați. Astfel, fon
dul turistic din cadrul unor 
județfe' ca Brașov, Prahova, 
Sibib etc., a fost împărțit în 
zone și, Ia cele mai apropiate 
puncte de acces, s-au fixat 
puncte „SALVAMONT“ în 
cadrul spitalelor, circumscrip
țiilor Și punctelor sanitare din 
orașele, comunele și satele 
de sub munte. Aceste au fost 
dotate cu medicamentele ne
cesare cît și cu aparatajul de 
inventar sanitar prevăzut în 
barem. Fiecare din aceste 
puncte „SALVAMONT" este 
deservit de o echipă formată 
din 6 persoane : un șef de e- 
chipă (maestru al sportului 
în alpinism), un specialist în 
orientare turistică, un custode 
de la Ocrotirea naturii, cu
noscător al rezervațiilor flo
ristice și faunistice, doi me
dici specializați în traumatis
me sportive (ortopedie, șocuri 
etc) și un organ silvic, cunos
cător al mediului forestier.

Aceste echipe. sînt dotate 
cu ranițe speciale conținînd 
medicamente (de uz intern și 
extern) și material tehnico- 
sportiv (cOrdeline, pitbane, 
carabiniere, pioleți etc).

Solicitarea acestor echipe se 
face prin : sediile „Salvamont" 
de la spitalele, circumscripțiile 
și punctele sanitare de la poa
lele zonei muntoase, prin sta
țiile de salvare și Aviasan și, 
în final, la secretariatul con
siliilor populare județene. De 
asemenea, Ia fiecare cabană 
Sînt afișate tabelele cu echi
pele care deservesc traseele 
respective. în același timp, ca
banierii au fost lnstruiți. să 
intervină în asemenea acțiuni 
cu personalul și turiștii aflați 
la cabană.

Cabanele urmează a fi do
tate cu truse speciale de me
dicamente, tărgi, avertizoare

că pre- 
turistice 
preocu- 
balneo- 

care au 
de

I
I

și mijloace de comunicație cu 
punctele „SALVAMONT" pen
tru intervențiile de prim-aju- 
tor.

Considerăm, însă, 
venirea accidentelor 
în munți, trebuie să 
pe și întreprinderile 
climaterice județene
în administrare cabane 
creastă. Acestea ar trebuie să 
contribuie la întreținerea dru
murilor, potecilor turistice și 
mai ales să refacă toată re
țeaua de semne turistice : 
marcaje, săgeți, panouri, hărți, 
podețe, cabluri de susținere 
și traversare etc.

Mai trebuie rezolvate șco
larizarea cabanierilor pentru 
ca aceștia să-și însușească no
țiunile de minim sanitar ne
cesare în cazurile de inter
venții urgente* De asemenea 
trebuie instruiți și ghizii 
care conduc colective de tu
riști în munți fiind obligați 
să pregătească, în prealabil, 
din punct de vedere tehnic, 
traseul, să cunoască dificul
tățile Iui, punctele de popas 
și să pretindă turiștilor să po
sede echipamentul adecvat a- 
notimpului respectiv.

Ar fi bine ca direcțiile sani
tare județene să editeze pli
ante cu indicarea punctelor 
„SALVAMONT" și sfaturi 
practice pentru turiști așa cum 
a procedat ’ 
a județului

Totodată, 
este necesar 
petente să aprobe dotarea ca
banelor de creastă cu aparate' 
de recepție — emisie prin 
care să se poată comunica cu 
punctele „Salvamont" de la 
poalele masivilor, asigiirînd 
în felul acesta operativitatea 
în realizarea informărilor pen
tru cazurile de intervenții ur
gente.

Este necesar, de asemenea, 
ca „Sălvamontul" să fie afi
liat la organizația internațio
nală I.C.A.R. pentru a putea 
adopta uri i 
și avertizare unic — —........ -
că turiștii străini care fac ex
cursii în munții noștri sînt 
familiarizați cu acest sistem 
universal.

Un ultim deziderat: filiale
le O.N.T. să-i informeze pe 
turiști asupra traseelor alpi
ne, a condițiilor meteorologice 
de moment și de perspectivă: 
zăpadă, ceață etc. Aceste date 
se pot obține de la direcțiile 
teritoriale de gospodărire a 
apelor și de la filialele meteo
rologice.

Direcția sanitară 
Brașov.
considerăm că 
ca farurile com-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I

I
I

,R. pentru a putea I 
cod de semnalizare | 
re unic — dat fiind

I
I
I
I
I

Sărăcia acțiunilor de atac, 
construite pe stereotipe im
proprii gabaritului — mic — 
al fotbaliștilor noștri (zeci de 
centrări înalte) ; demarcarea 
nesatisfăcătoare a jucătorilor, 
care sprijină rar omul cu 
mingea, „un-doi“-urile și „tri
unghiurile" produeîndu-se 
doar de trei-patru ori pe 
parcursul unui joc; absența 
aproape totală a șutului la 
poartă de Ia distanță, insufi
ciență, din păcate, tipică pen
tru toate treptele fotbalului 
nostru de performanță.

Aceste aspecte — binecu
noscute de tehnicienii care se 
ocupă de pregătirea . lotului 

orice cîștig în direcțiile amin
tite realizîndu-se anevoios, în 
timp.

Ce ar reprezenta așa-numi- 
tele „bunuri cîștigate" în jo
cul și alcătuirea team-ului 
român de juniori ?

O apărare imediată de cer
tă valoare — care va fi, fără 
îndoială, întărită prih reve
nirea lui’ Sătmăfentiti- n~ (ac
cidentat în meciul cu Polo
nia de la Varșovia) — cu 
joc modern, sigur, eficace în 
fazele de apărare și de atac. 
Prezența unor tehnicieni, 
mari speranțe pentru viitor, 
ca Ghergheli, Sandu Gabriel, 
Helvei, Boloni, conferă echi
pei o pondere deosebită, a- 
cești juniori-nucleu dînd nu 
numai cuibare jocului, dar și 
o cotă tehnică superioară (în 
situațiile în care renunță la 
individualismul excesiv). Ar 
mai fi de remarcat faptul că 
marea majoritate a acestor 
băieți, ieri niște anonimi, au 
progresat vizibil, în etape 
marcate de cîștiguri eviden
te, evoluția ldr ascendentă 
(probată convingător pe par
cursul unui an) avînd toate 
șansele să continue la un 
grad superior în Scoția, în 
contact cu marile școli ale 
fotbalului european.

în încheiere, reierindb-ne 
la competiția propriu-zisă din 
Scoția, vom nota faptul că 
echipa României, angajată în 
grupa D a turneului, alături 
de reprezentativele Belgiei, 
Turciei și R. D. Germane, are 
șanse reale de a se califica 
în semifinale.

Credincios promisiunii fă
cute, am urcat, din nou, în 
Poiana Brașov, spre a rein- 
noda firul unei discuții ce ră
măsese suspendată, atît la 
propriu, cît și la figurat, în 
scurtul reportaj de acum două 
zile, l-am găsit pe tricolori în 
ședință, Gravi, meditativi ca 
niște comandanți militari. A- 
șezați în fotolii. îl urmăreau 
pe Angelo Niculescu, încon
jurat de statul său major — 
compus din dr. Tomescu și 
Elias Baruch — care le ținea 
o lecție de strategie. Le spu
nea care sînt punctele forte 
ale naționalei franceze: ari
pile — și in special cea dreap
tă — folosită pentru loviturile 
de berbec în apărările ad
verse. l-am privit pe Mocanu, 
pe Dumitru, pe Lucescu și — 
cu coada ochiului — pe cei
lalți, Zîmbeau. Se 
probabil, că multe 
și-au frînt aripile 
nostru tricolor și că, 
ral, istoriile se repetă. Fotba
liștii nu mai sînt copii, nu 
mai cred în legende. Cred m 
ei și sînt hotărîți să verifice 
personal tot ceea ce, pe calea 
vorbelor, scrise sau rostite a- 
junge la ei amplificat, îngro
șat, subliniat.

După tot ceea ce am auzit, 
nici eu nu mai cred în fotba
lul romantic. Este o luptă 
aspră, bărbătească clădită 
din muncă, pasiune, devota
ment, după planuri, scheme și 
tactici, care mă duc cu gîn
dul la concepția și 
bătăliilor.

— Angelo, ce v-a 
ni-returul diviziei 
A ?

— Certitudini. Chiar și 
după oboseala turului, a tur
neului sud-american, a ine
vitabilei scăderi de formă și 
tensiune, după reluarea cam
pionatului, la toți selecționa- 
bilii s-a conturat dorința de 
fotbal și, de afirmare, în pers
pectiva obiectivelor pe care 
le avem. Așa se explică cum, 
începînd. din Brazilia, Lu
pescu, Neagu, Dumitru, Do
mide, au fost de la un theci l'ă 
altul mai convingători pentru 
mine și pentru băieți.

— Să înțeleg prin asta că 
v-ați oprit la o formulă, că a- 
legerea este făcută ?

— Nu. Promovarea în echipa 
națională a devenit o cinste 
spre care aspiră mai multe 
autentice valori ce activează 
pe aceleași posturi. Emulația 
dintre jucători este spirala pe 
care acționează echipa folo- .... , - - ... -

— Ne interesează jocul nos
tru, combinațiile, angajarea fi
zică și, mai ales, organizarea 
jocului, replierile și trecerea 
din apărare în atac.

— Aveți, totuși, o formulă 
de bază pe care intenționați 
s-o folosiți și în meCiul cu 
Franța ?

— Da: Răducanu — Sătmă- 
reanu, Lupescu, Dinu, Moca- 
nu, Radu Nunweiller, Dumi
tru, Neagu, Dobrin (Domide). 
Dumitrache, Lucescu.

— Văd că Dobrin și Do
mide sînt la mare concurență.

— Se vor completa. Domide. 
— bătăios, percutant, insis
tent, trebuie să reziste va
lurilor succesive ale ofensi
vei franceze, iar Dobrin — la
borios tehnic, inspirat, ar ur
ma să-i dea echipei scheletul 
de atac derutant și periculos.

Echipa se pregătea să co
boare la Brașov. Le-am urat 
noroc și ne-am dat întîlnire 
pe stadion.

CU FRITZ
STUTTGART, 7 aprilie, ora 

17,45... Vizită protocolară la 
primul ministru al landului 
Wilrteriberg-Baden, dl. Filbin- 
ger, cu prilejul întîlnirii in
ternaționale de fotbal R.F. a 
Germaniei — România.

A mai rămas un sfert de 
ceas pînă la „ora oficială" 
trecută în program... Invitații 
urcă fără grabă treptele reșe
dinței. Sînt notabilități ale o- 
rașylui, membri marcanți ai 
celor două federații de specia
litate, vest-germană și româ
nă. ziariști...

tn sala de recepție, blitz
urile fotoreporterilor scapără 
scurt, luminînd mai des chi
pul unui bărbat cu alură de 
sportiv. Este căpitanul forma
ției campioane a lumii din 
Elveția ’54, Fritz Walter, erou 
al finalei de neuitat, cu Un
garia, component al marii e- 
chipe a lui Sepp Herberger. \

Cînd se opresc blitz-urile 
începem nou Renunțăm la în
trebări convenționale, nu-i nici 
timp pentru aceasta, vreau să 
aflu de la Fritz Walter ceea 
de. mă frămîntă de mult.

— Spuneți.-mi, vă rog. a- 
tunci la finală, mai sperați în 
ceva ? Mă gindesc. că, poate, 
acel 3—8 din optimi...

*— Odată ajuns într-o fiha1- 
lă de campionat mondial nu 
pot.i să nil speri. Și apoi nu 
omiteți :. la 3—8 noi eram de 
acum calificați, ca să nu mai 
spun că am jucat fără Schef
fer*, fără Morloek, fără fra
tele meu Ottmar...

— Care este, după opinia 
dv. cea mai bună echipă re- 
prezrntatiPă din țonte timpu
rile ?

— Ungaria, din perioada

WALTER
1953—1956 pe care noi am... 
întrecut-o.

— Dar cel mai bun jucă
tor ?

— Toți spun că Pele, orien- 
tîndu-se și după fabulosul său 
record în materie de efica
citate, mă refer Ia cifra 1 000 
de goluri, omițînd puțin fap
tul că în fotbalul brazilian se 
marchează ceva mai ușor. Eu 
cred că lui Pele îi fac concu- 

serioasa Di Stefano, 
Osebio, Bobby 

__  Grolics...
...pe care Fritz Walter

rență 
Matthews, 
Charlton,

l-a învins.
— Vă mulțumesc pentru a- 

mabilitate !
— După cite cunosc, ați ju

cat de trei ori împotriva Ro
mâniei...

— Prima oară, n-am să uit 
niciodată, ia 14 iulie 1940, zi 
care a coincis cu debutul meu 
internațional. Noi am învins 
cu 9—3. iar eu, am înscris 
de 3 ori...

— Un. start strălucit ce a 
prevestit o carieră prestigioa
să.

— Vă
— Si 

terviu.

mulțumesc !
noi pentru acest in-

G. NICOLAESCU

P.S. Stuttgart, 8 aprilie, ora 
22. La Schlossgarten Hotel, 
unde are loc masa comună 
după jocul R.F. a Germaniei 
— România ne reîntîlnim cu 
Fritz Walter. ..Neașteptat de 
bun jocul băieților dv.... Pot 
să mă felicit Că debutul meu 
împotriva românilor s-a pro-, 
dus acum 30 de ani", a în
cheiat el deosebit de măguli
tor pentru noi.

ADVERSAR DE LA GUADALAJARA

Marius POPESCU

strategia

adus mi- 
naționale

*

® Englezii iși ingenuthează adversarii după pauză... Q. Sir Alf 
Ramsey are dificultăți... plăcute* Ball mai bun decit Bobby Charlton!

Altitudinea + căldura — inamicul nr. I al echipei Angliei în Mexic 
® Numai pe contraatac vom putea realiza o surpriză din start I

funcție de formă, dispoziție 
de joc și adversar. Ferestre și 
mai deschise in echipă în
seamnă atmosferă respirabilă, 
climat sănătos, înseamnă mai 
ales, un credit reciproc nere 
tras intre jucători și antre
nori.

— Ce v-ați propus pentru 
meciul de antrenament cu 
Steagul roșu de* astăzi după- 
âmiază ?

— Jucăm fără rezerve, fără 
înlocuiri. Toți jucătorii tre
buie să aibă in picioare un 
joc complet, un antrenament 
riguros, așa că vom constitui 
din tot lotul două echipe, pe 
care le Vor alinia în fața 
Steagului 
tineret.

— Vă 
tul?

roșu — seniori și

interesează rezulte-

Joi seara s-au întors din 
Anglia, unde au asistat la 
două partide susținute de fot
baliștii englezi, conf. univ. N. 
Roșculeț și prof. N. Petrescu. 
A doua zi l-am rugat pe N. 
ROȘCULEȚ să ne acorde un 
scurt interviu în legătură 
cu observațiile făcute în An
glia.

— Deci, pentru a doua 
oară în acest an, ați ju
cat rolul de „spion** 
tabăra englezilor, 
dintre cele trei 
susținute în acest an de. 
elevii lui sir Alf Ramsey 
v-a impresionat mai mult?

— Indiscutabil, primul test, 
Cel cu belgienii. Atunci en
glezii au jucat formidabil, 
cum nu-mi amintesc să fi vă
zut vreodată altă echipă. 
Toate cele trei jocuri ale fot
baliștilor englezi urmărite de 
mine du avut același numi
tor comun: în repriza se
cundă au impus un ritm de 
joc de-a dreptul sufocant, că
ruia adversarii nu i-au putut 
face față.

— Am putea trage de 
aici Concluzia că englezii 
ar putea fi învinși numai 
în prima parte a jocului ?

— Da și nu. Da, pentru că, 
în general. în prima jumă
tate de oră — mă refer, de
sigur, la cele, trei partide pe 
care le-am vizionat — jocul 
lor dovedește nesiguranță, în 
special în construirea atacu
rilor. Se lasă dominați, poale 
cu bună știință, apărîhdu-se 
uneori cu 8—9 jucători. Nu, 
fiindcă este destul de greu să

în
Care 

partide

MECIURI AMICALE
METALUL HUNEDOARA — 
VAGONUL ARAD 3—2 (1-0)

în vederea partidelor de du
minică, cele două formații au 
susținut un reușit joc de pre
gătire. Victoria a revenit lo
calnicilor cu scorul de 
(1—0), Golurile au fost rea
lizate de Steiner (min. *"*. 
Pleian (min. 54 din 11 m. 6p), 
respectiv, Schweillinger (min. 
78 și *.............. *

Mîine, Titus Ozon va alinia 
următoarea formație : Stan — 
Talpai, Georgescu, Dolnescu, 
Popescu, R. Popa, Cotormani, 
Peronescu, I. Constantin, Li- 
bardi, Naidin.

3—2
28),

89, ambele din 11 m).
V. ALBU — coresp.

S. BALOI — coresp.

străpungi o astfel de apărare 
supraaglomerată.

— După ce schemă tac
tică joacă Viitorii 
adversari ?

— E foarte greu să 
drezi jocul englezilor 
schemă fixă. Uneori se 
cu 8—9 oameni, iar alteori 
atacă cu 7—8. Totuși, în linii 
mari, se poate spune Că fo
losesc un mobil, dar foarte 
mobil, 1—4—3—3. Bobby 
Charlton (sau Ball) acționea
ză între cei doi mijlocași cu 
rol de coordonator. Acesta 
este postul-„cheie" în jo
cul echipei lui Ramsey. Aripa 
dreaptă (Coates sau Lee) dacă 
n-ar avea pe tricou nr. 7, ar 
fi foarte greu să-ți dai seama 
că evoluează pe acest 
Ambii acoperă o mare 
Muncesc enorm, fiind 
Zenți ătit îți apărare cît 
atac. Dar, de fiecare 
acolo unde o cere jocul, 
dașul dreapta. Newton (la 
fel ca celălalt pretendent la 
acest post, Wrigth) este la fel 
de periculos pentru apărarea 
adversă ca și „oamenii din 
față", Kidd (sau Osgood) și 
Hurst. In sfîrșit, mijlocașul 
Peters participă la aproape 
toate acțiunile ofensive, șu
tind puternic și cu precizie de 
la distanță.

— Care sînt dificultățile 
pe care le are de întîm- 
pinat, după dv, sir Alf 
Ramsey ?

— Aș putea spune că di
ficultățile lui Ramsey sînt... 
dintre cele mai plăcute. Dis
pune de un lot foarte valoros 
de jucători, în care nu se 
poate vorbi despre rezerve 
sau titulari. Dacă ați obser
vat, pe fiecare post am men
ționat cite doi jucători care 
sînt la fel de buni. După 
mine, Ball este singurul care 
a cîștigat duelul titularizării, 
așa că să nu vă mirați dacă 
celebrul Bobby Charlton nu 
va juca în Mexic.

noștri

înca- 
într-o 
apără

post. 
zonă.
pră

și in 
dată, 
Fun-

— Cum considerați că ar 
trebui să joace „tricolorii* 
în primul lor meci, de la 
Guadalajara. pentru a 
pomi din start cu... drep
tul ?

— Să temporizeze jocul. Să 
paseze mult și pe jos fără a 
veni in contact direct cu ad
versarul (tackling-urile en
glezilor sînt neiertătoare). Să 
nu se angajeze in lupta corp 
la corp și nici în dueluri ae
riene cu fotbaliștii englezi, 
fiindcă la aceste capitole sînt 
de-a dreptul invincibili. A te 
avinta în atacuri susținute 
supranumeric înseamnă o ade
vărată., sinucidere, . df gareze 
contraatacurile .lor sînt fulge
rătoare și... fatale pentru ad
versari, iar, în plus, le-ai izbi 
de o apărare inexpugnabilă. 
Cred că numai prin contra
atacuri rapide și perpendicu-

■ lare pe poartă se pot crea 
breșe în apărarea lui Ramsey. 
In sfîrșit, neapărat, un „om 
de mijloc" trebuie sacrificat, 
dindu-i-se rol de ..jandarm** 
al coordonatorului de joc en
glez, indiferent că va fi Ball 
sau Bobby Charlton.

— O ultimă întrebare 
ce șanse acordați englezi
lor în Mexic ?

— Așa cum spunea un zia
rist francez după meciul de 
la Bruxelles, dacă echipa An
gliei va juca și în țara azte
cilor la nivelul celei de a 
doua reprize din partida cu 
Belgia, doar... altitudinea și 
căldura ar putea-o infringe. 
In Anglia, aceste două ele
mente sînt considerate ina
micul public nr. 1 al fotba
liștilor Albionului. Și nu sînt 
elemente care să poată fi ne
glijate...

Dan VLAD

ta 13 mai, in „Cupa României'1

RAPID -C I L. GHERLA

JIUL 
RUL

PETROȘANI — MINE- 
VULCAN 5 — 1 (3—1)

O Ultimă verificare a jucăto
rilor din Petroșani pentru me
ciul de mîine, cu „U“ Cluj. 
Au marcat : Cotormani 2. Nai
din, I. Constantin și Pero
nescu, respectiv, Cugeran.

SUBSTITUIREA DE JUCĂTORI PIERDEREA
PARTIDEI CU 3-0

JUCĂTORI SUSPENDAȚI

In ultima sa ședință, co
misia centrală de competi
ții și disciplină a discutat 
contestațiile făcute de unele 
echipe, precum și cauzele 
nedisputării unor partide 
din campionatul republican 
al Juniorilor și școlarilor. Co
misia a hotărît următoarele :

• meciul A.S.A. Sibiu — 
Avîntul Reghin (juniori) a 
fost omologat cu rezultatul 
de 3-0 în favoarea formației 
A.S.A., deoarece Avîntul a 
folosit jucători cu legitima
țiile altora ;

• partida Constructorul 
P. Neamț — Dinamo Bacău 
(juniori) a fost omologată cu 
rezultatul de 3-0 în favoa
rea echipei Dinamo, deoare
ce Constructorul a substituit 
mai mulți jucători;

• Vulturii Textila Lugoj 
— Sc. sp. Timișoara (juniori) 
a fost omologat cu 3—0 în 
favoarea formației Vulturii 
Textila, deoarece Școala spor
tivă nu s-a prezentat Ia te
ren ;
• Dermata Cluj — Mine

rul Baia de Arieș (jjniori) 
a fost omologat cu 3-0 iu

Dermatei. pentru 
a substituit mai

favoarea 
că Minerul 
mulți jucători;

• jocul Nicolina Iași — 
Minerul Gura Humorului 
(juniori) a fost reprogramat 
pentru data de 13 mai.

Comisia centrală de com
petiții și disciplină a F.R.F. 
a analizat abaterile urior 
jucători și a luat următoaie- 
le măsuri :

• jucătorii Demeter (Di
namo Zalău). Domenich lolls 
(Dacia Fitești) și Măgureanu 
(Rarâul Cîmpulung) au fost 
suspendați pe cîte trei eta
pe pentru lovirea adversa
rului ;

• jucătorul Perjeriu (Sc. 
sp. Unirea Iași) a fost sus
pendat pe patru etape pen
tru lovirea adversarului ou 
pumnul ;
• Jucătorii Giurgiu (Farul 

Constanța) și Bara (Crișul 
Oradea) au fost suspendați 
pe cîte două etape pentru 
injurii aduse arbitrilor ;

• jucătorii Husar (S.U.T. 
Galați) și Mihăilă (Foresta

Fălticeni) au fost sancționați 
cu mustrare pentru joc bru
tal și, respectiv, injurii aduse 
adversarului.

Clubul Rapid București a 
solicitat
de fotbal ca partida Rapid — 
C.I.L. Gherla, din ..Cupa Ro- 
rnâniei**, programată să se 
dispute la data de 17 mai, 
să aibă loc în ziua de 13 mai, 
deoarece mai mulți jucători 
ai' săi vor face parte din se
lecționată feroviară, Cbtniria 
centrală de competiții și dis-, 
ciplină a aprobat această ce-

• rere și deci, meciul Rapid — 
C.I.L. Gherla va avea lot în 
ziua de 13 mai.

Federației române
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DE CONCURS

și prenumele

ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRUT. CE __
SFERTURILE DE FINALA (reaminlim: din fiecare grupă 
se califică primele DOUA CLASATE) î
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21. Băvilești Orest — Bucu
rești ; 22. Oprescu Ion — 
București : 23. Vișan Mihai — 
București ; 24. Iliescu Nicolae
— București : 25. Negrilă Ioan
— Arad ; 26. Pătrașc Bălan 
Anton — com. Răcăciuni. jud. 
Bacău ; 27. Mihăilă Gig Gri- 
gore — corn. Moinești, jud. 
Bacău ; 28. Lascăr Adela — 
corn. Asău, jud. Bacău : 29. 
Costea Marioara — corn. Mar- 
ghita, jud. Bihor ; 30. Bră- 
tescu Gheorghe — corn. Moe- 
ciu de Jos, județul Brașov ; 
31. Secelenn Alexandru — Co- 
dlea, județul Brașov ; 32. K6- 
reh Mihaly — Brașov ; 33, 
Gutui Constantin — Făurei, 
județul Brăila ; 34. Neagu I. 
Dumitru — Chiojdu, județul 
Buzău ; 35. Biliboacă Alexan
dru — Constanța ; 36. Radu. 
Lucia — 23 August, județul 
Constanța ; 37. Brăilescu A- 
malia — Galați ; 38. Arde- 
leanu Nicolae — Bumbești- 
Jiu, județul Gorj ; 39. Puține- 
lu Fivi — Iași : 40. Dodan 
Ion — T. Severin, județul 
Mehedinți ; 41. Matyas Zoltan
— Tg. Mureș ; 42. Gagy Belă
— Tg. Mureș ; 43. Tepiș Si- 
mion — Cîmpina ; 44, Boian-

giu Marin — București ; 45. 
Ciungan Ioan — Timișoara; 
46. Raica Traian — Sinnico- 
lau Mare, județul Timiș ; 47. 
Sandu Constantin — Bucu
rești : 48. Grigore Petre — 
București ; 49. Răducanu Pe
tre — București : 50. Vlădes- 
cu Gheorghe — București : 51. 
Beschieru Gheorghe — Bucu
rești.

® Astăzi este ULTIMA ZI 
în care vă mai puteți depune 
buletinele pentru 
Pronosport 
aprilie 1970 
meciuri din 
lian divizia

concursul 
de duminică 26 
care cuprinde 8 
campionatul ita- 
A

din campionatul 
(categoria 13).

și 5 partide 
țării noastre

numerele
LA TRAGEREA
din 24 APRILIE 1910

EXTRASE
LOTO

4
a Il-a :

EXTRAGEREA I : 55 56
80 23 9 27 16 7 69

Fond de premii : 570.502 lei. 
EXTRAGEREA
36 67 38 32 17 65
Fond
Piața

această
astfel :

— in
marți, 5 mai pînă la 8 iunie 
1970 ;

— în provincie începînd 
de vineri 8 mai pînă la 8 iu
nie 1970.

de premii : 517.385 lei. 
premiilor pentru 

tragere se Va face

Capitală : începînd de



CUPA DAVIS“ LA RĂSCRUCE

ILIE N AST ASE
de Ia Roma au con- 
de finală la simplu

în semifinalele de la Roma
Campionatele internaționale de tenis 

tinuat ieri cu desfășurarea sferturilor 
bărbați. învingîndu-1 în patru seturi pe Gulyas, Ilie Năstase
s-a calificat în semifinale. Reprezentantul țării noastre a 
ciștigat cu 6—2. 7—5. 6—2, pierzînd primul set cu 3—6. De 
altfel, toți cei calificați în semifinale au pierdut primul set ! 
Rezultatele celorlalte meciuri din „sferturi" : Kodes—Cox
5— 7, 6—3, 6—2, 6—2 ; Pilici — Franulovici 4—6, 6—4, 7—5,
6— 1 ; Metreveli — Hoad 2—6, 8—6, 6—1, 7—5 ; (în „optimi", 
Hoad — Orantes 2—6, 6—8, 6—2, 7—5, 6—2).

E nevoie de înțelepciunea de la Houston
pentru a transforma o renunțare într-o victorie ?

RALIUL LONDRA 
AJUNGE AZI

Raliului 
____________ ___ Ciudad 
de Mexico se apropie de sfîrșit. 
Aseară, la punctul de control de 
la Rodez (în apropierea frontierei 
dintre Franța și Spania) au sosit 
64 de echipaje, alte 14 fiind încă 
așteptate. Astfel, din cele 94 de 
mașini plecate din Londra au mai

Traseul european al 
automobilistic Londra

— MEXICO 
LISABONA
78. Primul care s-a pre

ia punctul de control de la 
a fost vest-germanul Her- 
pe o mașină „Porsche 911".

LA
rămas 
zentat 
Rodez 
mann, _ __ T__ „
Astăzi, caravana va sosi la Lisa
bona, de unde își va continua 
drumul pînă la Rio de Janeiro pe 
bordul unui transatlantic.

timp 
sale 
adă-

Ziarul nostru și-a pus 
de cîteva zile coloanele 
la dispoziție pentru a 
posti o dezbatere internațio
nală asupra unei chestiuni 
privind organizarea și con
dițiile acesteia, în 
importantă întrecere 
nis pentru amatori, 
Davis". Desigur, ceea 
măream să obținem 
rezolvare practică, în final, 
care ar fi însemnat modi
ficarea unei stări de fapt de
venită tradițională și anume 
compoziția terenurilor de joc 
și exclusivitatea sistemului 
Challenge-round.

Opiniile exprimate au a- 
parținut unor personalități 
necontestate ale sportului 
alb și. de asemenea, unor 
specialiști din acele țări în 
care tenisul cunoaște o deo
sebită valoare și succes de 
public. Bineînțeles, nu ne-am 
fi așteptat la o aliniere de 
păreri, bineînțeles nu ne-am 
lăsat cuprinși de naivitate,

cea mai 
de te- 
„Cupa 
ce ur- 
cra o

sperînd că totul se poate 
schimba îndată după înche
ierea anchetei noastre. Știm 
chiar că nu sîntem primii 
care provocăm o astfel de 
discuție în jurul aceleiași

necesității de a aduce, 
numai în presă, ci chiar 
masa de lucru a forurilor 

conduc federația de

nă 
nu 
Pe 
care 
specialitate, cele două între
bări care frămîntă azi lumea 
tenisului și au fost de aceea

pe cele tehnice (în limita re
gulamentelor jocului respec
tiv) nu vom adăuga nimic. 
Argumentele noastre supli
mentare aparțin oricărei ra
muri a istoriei omenești, in
clusiv celei sportive, și ele

Concluzii la o anchetă internațională
cs aa

probleme și, totuși, nu 
ne-am lăsat impresionați de 
eșecul celorlalte. Dimpotrivă, 
ni se pare că interesul mani
festat de cei pe care i-am 
solicitat, franclieța tuturor, 
încrederea într-o 
schimbare a unora, 
narea în fața situației 
fapt, a altora (care au expri
mat, tocmai prin aceasta, 
momentul acut, dacă nu 
chiar grav, al unei tradiții 
care devine nefolositoare te
nisului), toate acestea îm
preună atestă utilitatea veci-

posibilă 
resem- 

de

Turneele finale
(Urmare din pag. 1)

dentă, rapidistele coborau pe 
scara valorică. în acest fel, 
cîștigarea setului de către Pe
nicilina nu a constituit decît 
o formalitate, ea adjudecîn- 
du-și-1 la 4. în setul următor 
giuleștencele își revin, conduc 
cu 5—1 și 9—7, dar sînt ega
late la 10. Din acest moment 
cele care se distanțează sînt 
jucătoarele din Iași, care fac 
trei puncte consecutiv, dînd 
mari speranțe înfocaților su
porteri. Rapidul nu cedează, 
reușind să obțină egalarea. 
într-un final dramatic, rapi-

distele se detașează în cîști- 
gătoare. Setul IV este, din 
inou, setul Penicilinei care 
conduce distanțat pe întreg 
parcursul său, cîștigîndu-1 la 
9. După cum a început ulti
mul set, se părea că victoria 
va reveni rapidistelor, care 
conduc în permanență cu 3—4 
puncte. Ele au posibilitatea să 
și cîștige, avînd de cîteva ori 
minge de set. Totuși, mai de
cise, voleibalistele de la Pe
nicilina cîștigă în prelungiri. 
Scor final : 3—2 (—9, 4, —14, 
9, 14) pentru Penicilina. Au ar
bitrat V. Arhire și N. Iohescu.

către

pro- 
nouă

puse în circulație și de 
ziarul nostru.

Acum, la încheierea 
priu-zisă a anchetei, o 
baterie de argumente ne stă
încă la indemină pentru a 
sprijini, prin ea, rediscuta
rea condițiilor de organizare 
a „Cupei Davis" într-un vi
itor cît mai apropiat cu pu
tință. Considerînd că parti- 
cipanții la discuție au cu
prins în răspunsurile date 
toate ideile de natură spor
tivă (și aci înțeleg prin a- 
ceasta spirit sportiv), cît și

Divagații
Vilcan înnăbușitor, ieri 

după-amiază, în Floreasca, 
deși erau prezenți aceiași pu
țini spectatori. Organizatorii 
au crezut, poate, după pustie
tatea primei zile, că nu mai 
vine nimeni. Si instalațiile 
pentru ventilație au stat în
cremenite. Păcat ! Ar fi putut 
să se umple sala, mai ales că 
un meci ca Penicilina — Ra
pid merita o astfel de pre
zență, și atunci am fi făcut 
baie de aburi.

O prezență cunoscută în tri
bună. Medicul lotului fe

minin, dr. Elisabeta Pufu- 
lete. Înainte de începerea se
tului V ne mărturisea : „Su
făr pentru Rapid, care într-un 
fel s-a reabilitat pentru jocul 
practicat în prima partidă. 
Dar, să nu mă spuneți... Pe
nicilinei".

Lucia Dobrescu, de la Pe
nicilina, și-a sărbătorit, cu 

o zi înaintea începerii turneu
lui final, ziua de naștere. O 
dată cu felicitările noastre îi 
urăm și evoluții cît mai bune. 
Eternul „complex" pe care 

îl constituie Rapidul pen
tru ieșence n-a lipsit nici în 
jocul de aseară. Deși diferența 
valorică era favorabilă Peni
cilinei, acest complex (și un 
randament superior al giuleș- 
tencelor) a făcut ca echipa 
ieșeană să joace sub valoarea 
obișnuită. Iar victoria smulsă, 
după două ore și 15 minute, 
cu suferințe și cazne, a căpă
tat o semnificație aparte pen
tru moldovence.

Iarăși a învins, 
șoara, Rapidul.

Giuleștiului trăiesc
moța mari. Drăgan și coechi
pierii săi pot cuceri titlul. La 
sfîrșitul jocului Rapid — Pe
nicilina, un suporter din 
Grant, auzind că pe Bega, Ra
pid a trecut și de Dinamo, a 
jurat că luni va schimba sala 
Floreasca cu Olimpia din Ti
mișoara. O fi știind omul 
ceva... — bref —

Dinamovistele au obținut a 
doua victorie consecutivă cu 
3—0 (10, 2, 9) în fața studen
telor timișorence, care s-au 
prezentat chiar mai slab de- 
cît în jocul cu Penicilina.

Campioar^le au făcut o par
tidă strălucită, avînd 
ganizare a jocului 
bună, mai multă forță în atac
— unde s-au remarcat Hel
ga Bogdan, Mariana Po
pescu și Marilena Ștefănescu
— precum și o apărare mult 
mai sigură decît a adversa
relor. De remarcat că, în e- 
chipa universitarilor, trăgă- 
toarea principală Dobrogeanu, 
lentă și fără vlagă, a irosit 
majoritatea atacurilor. Sin
gurul compartiment care a 
dat satisfacție a fost apăra
rea la fileu. Bun arbitrajul 
prestat de I. Armeanu și 
C. Florescu.

în etapa a IlI-a, care are 
loc azi de la orele 18, 
dispută partidele Rapid 
Universitatea și Dinamo 
Penicilina.

o or- 
foarte

atestă că numeroase decizii 
care păreau. Ia un moment 
dat, imbatabile și-au schim
bat nu numai fața, dar și 
conținutul. Citarea unor ast
fel de exemple ar putea da 
contur unei voluminoase en
ciclopedii și de aceea nu vom 
apela la nici unul.

Cel mai concludent exem
plu, în ceea ce privește ine
chitatea actualului sistem de 
desfășurare a „Cupei Davis", 
ni l-a oferit însăși partea 
americană, cea care, de multe 
ori, s-a văzut avantajată de 
condițiile puse acum în dis
cuție. Cu fair-play-ui carac
teristic marilor sportivi, că
pitanul echipei S.U.A., Do
nald Dell a declarat, de pil
dă, că nu s-ar opune unei 
eventuale unificări, în timp 
ce dl. Woods, exprimind punc
tul de vedere oficial al fe
derației S.U.A., invocă par
ticularitățile de construcție 

a terenurilor și incertitudini
le financiare ce ar decurge 
din organizarea pe teren neu
tru a finalelor, fără a opune 
însă un refuz categoric pro
punerilor novatoare. „Rache
ta de aur" de altădată, fran
cezul Jean Borotra, vede o 
creștere generală calitativă a 
jocului, ca o consecință a 
unificării suprafețelor de joc, 
în vreme ce belgianul Jean 
Duriau se teme de forța tra
dițiilor existente, iar spanio
lul Jose-Maria Ducamp se

opune net oricărei concesii fă
cute în continuare, Challenge- 
roundului, Iuri Darahve- 
lidze (U.R.S.S.) constată de
suetudinea Challenge-round- 
ului, spaniolul Ramon San
chez Martinez invocă argu
mentul preponderenței 
renurilor de zgură 
lume, în timp ce 
printre care italianul Orsini, 
francezul Lacoste și englezul 
Tingay, văd în jocul pe mai 
multe suprafețe posibilități 

multiple de afirmare a 
tăților marilor jucători.

Din nici un răspuns 
nu a reieșit o opoziție 
față de reformele sugerate 
fie cei mai mulți. Am fi bucu
roși să putem înlesni, prin 
ancheta întreprinsă, readu

cerea în actualitate a chestiu
nilor discutate în coloanele 
ziarului nostru. Pentru a în
cheia, ne permitem o com
parație a cărei acută actuali
tate ne va servi drept scuză 
pentru îndrăzneală : aflind 
despre drama cosmică a ce
lor trei americani porniți 
spre Lună, lumea întreagă 
s-a declarat mai fericită re- 
nunțînd la ideea atingerii Se- 
lenei și deplin satisfăcută de 
revenirea astronauților pe 
pămint.

Ceea ce ar fi putut fi con
siderat un eșec, a devenit 
dintr-o dată — tocmai prin- 
tr-o schimbare oportună a 
unei decizii anterioare — o 
strălucită biruință, și aceasta 
pentru că între o dorință ne
împlinită și simțul realității, 
cel din urmă, deși aparent 
modest, a avut un net cîștig 
de cauză.

Uneori renunțările sînt de 
preferat perseverenței cu ori
ce chip și de-abia atunci, ie
șind din cadrul obișnuinței, 
ele frec în sublim.

te- 
în 

alții,

cali-

insă 
netă

Em. VALERIU

la Timi- 
„Tifosii" 
acum e-

JUNIORII PENTATLONIȘTI ROMÂNI 
PE LOCUL 8

EREVAN, 24 (prin telefon). 
Pe bazele sportive din loca
litate a continuat concursul 
internațional de pentatlon 
modern. Proba de natație a 
fost cîștigată de Valeri Fur
man (R.S.S. Kirkizia) : 3:41,9 
— 1 100 p. Crosul a revenit con
curentului sovietic Viktor 
Zaharenko (R.S.S. Armenia I) 

12:43,6 — 1276 p.
Victoria finală la îndivi-
• , •*' u - ti. - .. - . .

GERTRUDE BAUMSTARK

LA
FRUNTAȘĂ

VRNJACKA BANJA
turneul zonal de califi- 

pentru campionatul mon
de șah feminin de la

repurtată de Vik-
(U.R.S.S. II)

a fost
Monahov
a realizat 5 189 p, urmat 
compatrioții săi Viktor

în 
care 
dial 
Vranjacka Banja (Iugoslavia), 
Gertrude Baumstarck a obți
nut victoria în partida între
ruptă cu șahistsa vest-germa- 
nă Wasnetsky. După trei, run
de, în clasament conduc ne
învinse Gertrude Baumstark 
(România) și Maria Ivanka 
(Ungaria) cu cîte 3 puncte.

dual 
tor 
care 
de 
Zaharenko 5 047 p și Eduard 
Baroian (R.S.S. Armenia I) 
5 032 p. Concurenții din echi
pa de juniori a României au 
ocupat următoarele locuri : 
25. Călina 4 426 p ; 29. Spîrlea 
4 270 p; 32. Bănet 4 212 p; 
40. Zamfir 3 814 p. Iată și 
clasamentul pe echipe: 1.
R.S.S. Armenia I 14 682 p ; 
2. Ungaria 14.454 p ; 3. R.F.G. 
14.089 p. Selecționata de ju
niori a țării noastre s-a cla
sat pe locul 8 cu 12 896 p.

FISCHER ÎNVINGE
PE GLIGORICI

învingîndu-1 pe Gligorici,' 
în runda a 10-a a turneului de 
șah de la Rovinj, marele 
maestru american Bobby 
Fischer și-a consolidat pozi
ția de fruntaș. El totalizează 
acum 8 puncte, față de 6l/j 
cît au Gligorici, Petrosian și 
Hort. Maestrul român Ghi- 
țescu este clasat al 15-lea, cu 
4 puncte.

FOTBALIȘTII POLONEZI ÎNVINGĂTORI LA MOSCOVA
MOSCOVA, 24 (Agerpres).

— în cadrul pregătirilor pen
tru turneul final al campio
natului mondial din Mexic, 
echipa de fotbal a U.R.S.S. a 
susținut un joc de verificare 
la Moscova cu selecționata 
Poloniei. Fotbaliștii polonezi 
au obținut victoria cu scorul 
de 2—0 (0—0) prin golurile

marcate de Kazierski (min. 
79) și Gadoha (min. 82).

în acest joc, gazdele au a- 
liniat următoarea formație: 
Kazavașvili, Dzoudzașvili, Șes- 
ternev, Lovțev, Hurțilava, A- 
satiani (Kiselev), Muntean, Se- 
rebreanikov, Bîșeveț, Metre- 
veli, Nodia.

turneul 
campio- 
baschet 
partici-

motivat slaba e- 
elevilor săi prin

Cehoslovacia si România

CLUJ, 24 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru). Vineri 
seara a început în sala spor
turilor din localitate 
de calificare pentru 
natul european de 
la juniori. Echipele 
pante au fost salutate de Ion 
Lorincz—vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Cluj, Octav Dimi- 
triu — secretar general al 
F.R. Baschet, și Luigi Gior
dano (Italia) — comisar 
F.I.B.A. la această competiție

După festivitatea de des
chidere au apărut pe teren 
formațiile Cehoslovaciei și 
R.A.U. Baschetbaliștii ceho
slovaci se află în localitate 
de aproximativ 10 zile, timp 
în care au efectuat o pregă
tire comună cu sportivii ro
mâni. Se poate spune, deci, 
că ei s-au familiarizat bine 
cu locul întrecerii și astfel, 
după numai cîteva minute 
de tatonare, au început să 
scuture plasa coșului advers. 
Juniorii din R.A.U., deși bine 
clădiți fizic, au arătat în acest 
joc că nu posedă încă cu
noștințe tehnice suficiente 
pentru a participa la turneul 
final din Grecia. în această 
situație, reprezentativa ce
hoslovacă, cu cîteva indivi
dualități de certă valoare, ca 
Libor Pospisil, Ludwik Dalid, 
Kamil Brabanek și Jiri Ba- 
lastik, a înscris coș după coș, 
reușind ca la sfîrșitul celor 
40 de minute să obțină o vic
torie comodă, la un scor con
cludent : 95—41 (45—22). An
trenorul formației R.A.U., El

Moniem, a 
voluție a 
neacomodarea cu sala de joc 
și călătoria obositoare de la 
Cairo la Cluj. El speră ca în 
partidele următoare echipa sa 
să practice un joc mai bun 
care să satisfacă exigentul 
și entuziastul public clujean 
Excelent arbitrajul prestat de 

G. Pasztor (Iugoslavia) și 
G. Dutka (România).

A doua partidă a cuplaju
lui a pus față în față repre
zentativele României și Tu
nisiei. Sportivii români, net 
superiori, au obținut o vic
torie confortabilă cu scorul 
de 107—35 (37—19).

Au arbitrat 
vid Davidian 
Milan Iahota

Un instantaneu de la startul 
bley. în stînga acestui Leyland, 

starter, care nu este altul decît Sir Alf Ramsey,

Raliului 
care se

„Naționalele 
de lupte nrx

(Urmare din pag. 1)

Ciomîrtan (Progresul 
— cat. 68 kg, care 
minute de schimb 
cedee spectaculoase 
mit decizia de 
(punctaj 7—7). Dintre spor
tivii mai puțin cunoscuți, 
care s-au detașat printr-o 
pregătire bună, iuptînd cu 
multă ambiție, folosind o 
gamă variată de mijloace 
tehnice, îi menționăm pe I. 
Marin (București) și N. Bă
lan (Bacău) — cat. 48 kg, 
primul învingîndu-1 pe băcă
uan la tuș, la 
zei a III-a.

înainte de a 
rezultate ale 
vrem să arătăm că unii ar
bitri dau avertismente cu 
foarte multă ușurință (după 
trei asemenea 
concurentul este
iar la unele meciuri au exis
tat chiar neconcordanțe în 
acordarea avertismentului în-

Buc.) 
după 9 

de pro- 
au pri- 
egalitate

sfîrșitul repri-

enumera alte 
primei zile,

sancțiuni, 
eliminat);

tre oficiali, 
începînd de 
în întreceri 
lori apropiate, arbitrajul 
funcționeze ireproșabil.

Iată cîteva rezultate : cat. 48
— I. Berceanu (Buc.) b tuș 
Badalau (Cîmpulung Muscel); ... 
kg — p. Pascu (Arad) b.p. T. La- 
zăr (Tg. Mureș), șt. Stefan (Buc.) 
b. tuș C. Popovlci (Sibiu); 57 kg 
_ I. Baclu (Buc.) b. tuș V. Ale
xandru (Tulcea), G. Cloț (Buc.) 
b.p. E. Azis (Constanța); 62 kg — 
M. Baclu (Buc.) b. tuș I. Hinca 
(Rm. Vilcea), S. Popescu (Buc.) 
b. tuș M. Marin (Slatina); 68 kg
— N. Mlhal (Bacău) b. tuș A. Șan- 
dragan (Galați); 74 kg — I. Cata- 
nă (Oltenița) egal G. Gabor (Ba
cău), M. Moașa (Brașov) egal V. 
Dinu (Buc.); 82 kg — i. Țăranu 
(Buc.) b. dese. D. Bacalu (Tulcea), 
L. Elzlc (Rădăuți) b. tuș A. Toth 
(Cluj); 90 kg — V. Fodorpatakl 
(Buc.) b. tuș F. lacob (Constanța), 
A. Frujină, (Pitești) b. tuș E. Că- 
lugăru (Arad); 100 kg — Gh. Po
povlci (Dinamo Buc.) egal Fi. 
Chițu (Metalul Buc.), N. Mandea 
(Buc.) b.p. T. Boșcenko (Tulcea)
— veteranul finalelor — 40 ani,
+100 kg — N. Martinescu (Buc.) 
b. tuș I. Marlnache (Brașov), N. 
Pavel (Steaua Buc.) b.p. Gh. Nis- 
tor (Metalul ~ —
(Cîmpulung) 
(Slatina).

întrecerile 
ora 9.

Se
azi, cînd rămîn 
sportivi de va- 

să

impune ca,

kg 
N.
52

Buc.), G. Ungureanu 
b. tuș V, Pavelache 
continuă azi, de la

Tiparul i 1. p. „Informația*. (t>. Brezolano ■>. M—ÎS, Bucurați!

nou turneu „open", la Borne- 
mouth (Anglia). Notați acest 
amănunt, deși într-o țară care 
proclamă sus și tare virtuțile 
gazonului, aci se va juca pe 
zgură roșie. Englezii au și ei 
campionate pe terenuri „tari" 
(hard-court) pe care însă nu 
prea se simt în voia lor. La 
Bornemouth, începînd de 
luni, jucătorilor care au evo
luat la Foro Itglico din Roipa 
li se vor adăuga cîteva forțe 
proaspete, mari vedete profe
sioniste în frunte cu olande
zul Tom Okker și — dacă ulti
mele știri se confirmă — au
stralianul Tony Roche, care-și 
faCe o mult așteptată rein
trare.

Urmează o săptămînă bo
gată în aria sportului cu mo
tor. In timp ce bolizii de for
mula 1 se odihnesc, iau un 
start vijelios, pe circuitul de 
la Monza (Italia), concurenții 
tradiționalei curse de 1000 
km, probă in care rezistența 
și virtuozitatea piloților sint 
puse la grea încercare. Apoi 
două etape de campionat eu
ropean, pentru mașinile de 
raliu (la Belgrad) și pentru 
cele de formula 2 (la Barce
lona). Motocrosiștii se vor în
trece în „Marele Premiu al 
Belgiei", duminică.

Și să nu uităm caravana 
automobilelor care au pornit 
pe lungul drum dintre Lon
dra și Ciudad de Mexico, în 
cel mai spectaculos raliu pe 
care l-a cunoscut istoria ulti
milor ani.

Rirnet", la Wem- 
să plece în cursă, îl vedem pe 
naționalei de fotbal a Angliei 

momente dificile. Arsenal 
Londra, învinsă de S.C. An- 
derlecht în prima finală a 
„Cupei europene a țîrguritor" 
iaci se joacă tur-retur) cu 
3—1, va încerca să întoarcă 
rezultatul pe teren propriu, 
la Highburry. Dar belgienii, 
care au eliminat . în deplasare 
pe Inter, sint deosebit de re
dutabili și par a avea prima 
șansă.

In fine, tot în domeniul 
Șportului-rege este de urmărit 
repetarea finalei „Cupei An
gliei", la 29 aprilie. Prima 
ciocnire dintre Leeds United 
și Chelsea s-a încheiat, la 
Wembley, cu un dramatic 
2—2, după prelungiri. Și a- 
cum „Old Trafford" din Man
chester își deschide porțile în 
fața acestor două echipe care 
n-au deținut niciodată bătrîna 
Cupă, dar și-o dispută cu a- 
tîta cerbicie. Din 1895 (anul 
cînd a fost semnat actul de 
naștere al competiției) și pînă 
acum, Chelsea a mai fost de 
două ori finalistă, fără suc
ces. Specialiștii îi prezic și un 
al treilea eșec, fiindcă intr-a
devăr Leeds (iste acum 
mare formă.

în plină desfășurare se 
flă și sezonul european 
sportului cu racheta. Așii 
nisului se vor reîntîlni într-un

automobilistic „Cupa Jules 
pregătește 
managerul

foarte bine Da-
(U.R.S.S.) și 
(Cehoslovacia).

Paul IOVAN

Azi, la Dinamo

Politehnica
decide campioana tării
la baschet feminin

în prima zi a turneului fi
nal al campionatului național 
feminin de baschet, Rapid și 
I.E.F.S. au oferit o partidă 
echilibrată, spectaculoasă, cu 
o interesantă evoluție a sco
rului. Campioanele au condus 
în prima repriză chiar cu 12 
puncte (min. 17: 30—18), dar 
presingul aplicat de studente 
în partea a doua a meciului 
a schimbat rezultatul (min. 
28 : 45—41). în continuare, 
rapidistele au reușit să impu
nă un ritm mai lent, care 
le convenea, în vreme ce 
baschetbalistele de la I.E.F.S. 
s-au pripit, ratînd mult chiar 
și de sub coș (cum a făcut, 
de altfel, și Rapid). Plusul 
de coeziune și de experiență 
și-au spus, pînă la urmă, cu- 
vîntul în favoarea campioa
nelor care au ciștigat cu 60— 
57 (33—27). Apreciem ca bun 
arbitrajul prestat de C. Ne- 
gulescu și M. Rizea, deși 
jucătoarele ambelor echipe au 
acuzat multe greșeli persona
le nesancționate. Dar nici în 
întrecerile internaționale nu 
se fluieră orice atingere.

în deschidere, ASA Cluj a 
rezistat 13 minute Politeh
nicii, după care studentele 
s-au desprins, manifestînd o 
netă superioritate și reali- 
zînd un bun antrenament în 
vederea întîlnirii de azi cu 
Rapid. Scor: 97—41 (48—25). 
Acest meci se dispută azi în 
sala Dinamo, la ora 19,15, 
și va decide campioana țării. 
La ora 18, I.E.F.S.—A.S. A. 
(D. ST.).

Citeva competiții europene, 
urmărite cu interes și pa
siune de-a lungul sezonului, 
își programează în aceste zile 
ultimele meciuri. In primul 
rind, duminică la Dortmund 
V.f.L. Gummersbach și Dy
namo Berlin dau luptă în fi
nala „Cupei campionilor eu
ropeni" la handbal, trofeu de 
care erau atît de aproape și 
steliștii 
dentele 
dreptul 
nale, ei 
dicap de 9 goluri în fața ad
versarilor lor iugoslavi, R.K. 
Crevenka. Ceea ce promite 
noi emoții.

Marți, tricolorii noștri sus
țin un important examen pre- 
mexican la Reims, dar ne 
vom rezerva o cotă de atenție și 
pentru Viena unde se pregăteș-

bucureșteni. Antece- 
berlinezilor sint de-a 
dramatice. In semifi- 
au recuperat un han-

te finala unei alte Cupe eu
ropene, cea a deținătoarelor 
de cupe, la fotbal. Miercuri, 
în Praterul asociat iremedia
bil cu acordurile de vals, vor 
sta față in față Manchester 
City și, Gornik Zabrze, două 
finaliste de format diferit. 
Dacă prezența insularilor nu 
poate fi. considerată decît ca 
așteptată, cea a echipei po
loneze poartă amprenta ine
ditului. Gornik s-a calificat 
după un triplu 1—1 în semi
finalele cu A.S. Roma, depar
tajarea de echipa lui Hele- 
nio Herrera făcîndu-se —. în 
ultimă instanță — prin tra
gere la sorți. Ceea ce înscrie 
un fapt unic in analele „Cu
pei cupelor".

în aceeași zi, o recentă cu
noștință a iubitorilor de fot
bal din țara noastră trăiește

în

a- 
al 

te-

Radu VOIA

TELEX • TELEX
Federația de fotbal din Uru

guay a ridicat suspendarea ce
lor doi internaționali do Ia 
Penarol — Caetano și Cortez — 
care fuseseră sancționați pen
tru dopaj. Ei vor fi incluși în 
lotul reprezentativ, care se 
antrenează pentru turneul fi
nal al C.M. din Mexic.
La Split, meciul de fotbal dintre 
echipa locală Hajduk șl formația 
Benfica Lisabona s-a terminat la 
egalitate : 1—1 (0—1). Au marcat 
Torres și Belin, din 11 m.

La Knoxville (S.U.A.) cunoscu
tul atlet american Ralph Boston a 
ciștigat proba de săritură în lun
gime cu rezultatul de 7,67 m. In 
proba de 120 yarzi garduri, Willie 
Davenport a realizat 13,5.

RADAR MONDIAL
(Urmare din pag. 1)

tate 29 țări africane. La pro
punerea Libiei, s-a stabilit ur
mătorul ciclu de competiții: 
1971— Jocurile mediteranee
ne ; 1972 — Jocurile Olimpi
ce ; 1973 — Jocurile panafri- 
cane, în Nigeria, la Lagos; 
1974 — Jocurile panarabe.

Jocurile panafricane, la a 
doua ediție, trebuiau să se 
țină la Lagos în 1971, dar la 
cererea delegaților nigerieni 
— justificată de necesitatea 
reechipării țării după războiul 
intestin — ele au fost ami
nate, nu cu un an ci cu doi, 
pentru a nu contraveni regu
lilor olimpice care cer ca 
în anul olimpic să nu se dis
pute alte jocuri regionale.

Conform prevederilor, Afri
ca va prezenta la Milnchen, 
în 1972, peste 1000 de spor-

tivi, față de doar 250 la Ciu
dad de Mexico. Cu 
teres este urmărită 
rea organizatorilor 
de a jalona traseul 
olimpice in așa fel incit, de la 
Olimpia la Milnchen, ea să 
parcurgă și pămîntul african ! 
Jean-Claude Ganga, secretarul 
general al C.S.S.A., a declarat: 
„Nouă, africanilor, ne-ar place 
dacă, intr-o zi, torța olimpică 
ar face inconjurul întregii A- 
frici!“

Ziua nu este probabil prea 
departe. In comentariile presei 
internaționale pe marginea re
centei sesiuni a C.S.S.A. se în- 
tîlnește frecvent punctul de 
vedere după care dacă 
țară din Africa ar cere 
nizarea J.O. in 1980 sau 
i s-ar acorda dreptul in 
nimitate. Vom asista la prima

mult in- 
propune- 
bavarezi 
flăcării

vreo 
orga- 
1984, 
una-

Olimpiadă africană în 1980 
sau 1984 7

Adunarea generală a 
C.S.S.A. a adoptat printre al
tele și o rezoluție cerînd ex
cluderea Africii de Sud de la 
viitoarele Jocuri Olimpice, 
precum și nerecunoașterea de 
către Comitetul Internațional 
Olimpic a Comitetului Olim
pic din Republica Sud-Africa- 
nă. A fost invocat, cu acest 
prilej, precedentul recent din 
comitetul Cupei Davis, care a 
eliminat echipa R.S.A. De 
altfel, Comitetul special al 
O.N.U. însărcinat cu cerceta
rea politicii de apartheid a 
guvernului R.S.A. a aprobat 
propunerea C.S.S.A., prezen
tată de președintele său, ni
gerianul Abraham Ordia, care 
va participa ca observator și 
la sesiunea C.I.O. de la Am
sterdam.

Au Început Întrecerile tradiționa
lului turneu internațional mascu
lin de baschet dotat cu „Marele 
premiu al orașului Sofia”. Echipa 
orașului Moscova a învins, după 
prelungiri, cu scorul de 68—65 
(26—28 ; 57—57) formația orașului 
Varșovia, iar Sofia a întrecut cu 
67—6o (35—31) selecționata Buda
pestei.

La Vilnius au continuat campiona
tele unionale de haltere. La ca
tegoria pană, victoria a revenit 
lui D. Sanldze cu un total de 387,5 
kg. In limitele categoriei ușoare, 
pe primul loc s-a clasat N. Na- 
galtev, cu 420 kg.

In turneul de tenis (rezervat ju
cătorilor profesioniști) de la Dal
las (Texas), cunoscutul campion 
australian Fred Stolle l-a eliminat 
CU 6-3, 6—4 pe americanul Dennis 
Ralston, iar Roy Emerson (Aus
tralia) a ciștigat cu 4—6, 6—4, 6—3 
în fața lui Ron Holmberg (S.U.A.).

Turneul de fotbal dotat cu „Cupa 
prieteniei- desfășurat la Praga s-a 
încheiat cu victoria echipei ora
șului Alger. Citeva rezultate • Al
ger — Praga 1—0; Alger — Tunis 
0—0; Sofia — Tunis 1—1.

In sferturile de finală ale turneu
lui de tenis de la Houston, Cliff 
Richey l-a învins cu 6—1, 6—1, pe 
Jim McManus, iar Nikola Spear a 
dispus cu 6—4, 2—6, 6—4 de Bob 
Carmichael.


