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ASTAZI, LA REIMS ȘI BUCUREȘTI,

DUBLA CONFRUNTARE OINTRL FOTBALUL ROMAN Șl CEL FR ANCEZ
Pe „Republicii", la ora 17,15 „Dialogul" reprezentativelor de tineret... Trimisul nostru special Gheorghe NICOLAESCU, relatează din Reims

Cu cîteva ore înaintea fluierului
elvețianului Hubert

După cum se știe, astăzi — 
zi în care se întîlnesc, la 
Reims, primele garnituri ale 
fotbalului român și francez — 
stadionul „Republicii" va găz
dui, cu începere de la ora 
17,15, confruntarea dintre re
prezentativele de tineret ale 
celor două țări.

Iată, stimați cititori, ultime
le vești din cele două tabere.

Imediat după sosirea la 
București, tinerii fotbaliști 
francezi au făcut o vizită, 
de... curtoazie, gazonului de 
pe stadionul „Republicii". 
Iată-i surprinși înainte de 
scurtul antrenament de 
„blitz“-ul fotoreporterului 
nostru, V. Bageac.

• Dilema a fost rezolvată: se începe cu Domide! ® Stadionul 
Auguste-Delaune a găzduit un scurt antrenament al românilor 
9 Michel - „arma" nr. 1 a antrenorului Boulogne • Măsuri tactice 
speciale: Dumitru trecut mijlocaș stingă!• Televiziunea franceză 

transmite întreaga partidă

HOTELUL SPORTIV
„23 AUGUST*:

După ce au petrecut cîteva 
zile pe malul lacului Snagov, 
tinerii fotbaliști români și-au 
continuat programul de pre
gătire la București.

Antrenorul principal al lo
tului, prof. Cernăianu, ne-a 
comunicat că — după toate 
probabilitățile — va trimite 
în teren următorul „11“ : O- 
PREA — GRUBER, CRÎNGA- 
ȘU, CIUGARIN, BROȘOV- 
SCHI, BELDEANU, DUDU 
GEORGESCU, CANIARO, 
ȘTEFANESCU, KUN II, PE- 
TREANU.

„Este posibil — a adăugat 
antrenorul Cernăianu — ca

(Continuare în pag. a 3-a)

Reims... Luni, 27 aprilie... 
Orașul celebrei catedrale, al 

șampaniei și al lui... Raymond 
Kopa — jucător simbol al nu 
mai pruțin celebrei Stade de 
Reims, echipă în care au evo
luat de-a lungul avilor frații 
Sinibaldi, Albert Batteux, 
Muller, Fontaine, Vincent — 
cunoaște febra pregătirilor 
pentru meciul de marți. Peste 
tot, afișe multicolore anunță 
importantul eveniment cu ca
racter sportiv, ziarul local 
„L’Union", sub patronajul că-

ruia se desfășoară întîlnirea 
(a patra, în palmaresul celor 
două reprezentative), titrînd, 
cu litere mari, pe întreaga 
pagină întii: „MhNE, PF. 
STADIONUL AUGUSTE-DE
LAUNE, FRANȚA — ROMA
NIA !“.

La „Lion d’Or", care ne 
găzduiește de duminică seara, 
amatorii de autografe au pă
truns dis-de-dimineață pină în 
holul hotelului, pîndindu-i pe 
fotbaliștii români și rugin- 
du-i să le completeze albu
mele. Ca și la Rio de Janeiro, 
Lima sau Stuttgart, Răduca- 
nu, Dinu, Lucescu, Dumi- 
trache et. comp. îndeplinesc 
plăcuta formalitate, semnînd 
cu dezinvoltura sportivului 
cunoscut, cu o nonșalanță pe 
care n-au avut-o înainte de
Wembley.

La ora 10,30, autocarul îi

(Continuare in pag. a 3-a)

Formațiile
ROMANIA

llie Năstase a ciștigat finala de simplu, 
invingindu-l cu 3-1 pe Jan Kodes

România B-Mexic 11
CIUDAD DE MEXICO 27 (Ager- 

pres). — Selecționata secundă de 
fotbal a României a susținut în 
orașul Toluca a doua intilnire în 
compania echipei Mexicului, care 
se pregătește pentru turneul final 
al campionatului mondial. Peste 
25 000 de spectatori au urmărit 
acest joc, încheiat cu un rezultat 
de egalitate : 1—1. Corespondenții 
agențiilor internaționale de presă 
remarcă în cronicile lor că fotba
liștii români au confirmat forma 
bună punînd la grea încercare 
echipa mexicană care nu a știut 
să se descurce în fața unei apă
rări aglomerate. După cum se 
știe în prima partidă care a avut 
loc cu cîteva zile în urmă în ora
șul Leon gazdele obținuseră vic
toria la limită (3—2).

în jocul de la Toluca, care a 
fost așteptat cu legitim interes, 
fotbaliștii mexicani au atacat în 
serii obligînd echipa oaspete să se 
apere cu 7—8 jucători lăsînd pen-

tru contraatacuri pe Jercan și 
Tătaru. Scorul a fost deschis de 
gazde în minutul 27 de Alberto 
Onofre. In continuare, gazdele 
și-au intensificat atacurile însă 
apărarea echipei secunde a Ro
mâniei în frunte cu portarul Gor
nea, în excelentă formă, a evitat 
mărirea scorului. După pauză, în 
minutul 48 la un contraatac rapid, 
Tătaru a fost faultat la marginea 
careului de 16 m de către Pena. 
Lovitura de pedeapsă a fost exe
cutată de Tătaru care a șutat pu
ternic în zidul apărării mexicane. 
Balonul a ricoșat la Jercan care 
l-a trimis fulgerător, cu capul în 
plasa lui Moța. în decursul jocu
lui s-au remarcat de la gazde 
Onofre, cel mai bun de pe teren, 
Guzman și Rivas, iar de la oas
peți Gornea, Vigu, Grozea și Jer
can. Arbitrului Abel Aguilar 
(Mexic) 1 s-au aliniat următoarele 
formații : Mexic : Mota, Sanchez, 
Galindo, Pena, Guzman, Perez,

Onofre, Hernandez, Pulido (Ve
larde), Rivas, Fragoso ■ (Valdivia), 
Horacio Lopez. România (B) : 
Gornea, Plgulea, Olteanu, Vlad, 
Vlgu, Dincuță, Ene, Angelescu, 
Tătaru, Grozea, Gyorfl (Jercan).

Un interviu consacrat „Pronosportului"

Pronosticul in fotbal — 
joc al hazardului?

buletinul de concurs ® De ce nu cîștigă mereu
® „Pentru tine, pentru sport" # Inundarea

regularitatea campionatului

© De la arșice la
Angelo Niculescu

Florenței și
Rămășagul a pasionat pe 

oameni, de cind lumea. 
Iadeșul și arșicul au fost ale 
copilăriei omenirii. Zarurile și 
șansa gladiatorului au prece
dat pariurile la turnirurile 
medievale. Societatea moder
nă cunoaște o asemenea va
rietate de forme incit nici o 
enciclopedie nu poate cuprin
de exhaustiv evoluția sisteme
lor de pronosticare. Cine ar 
putea aprecia exact răbdarea 
de ore a singaporezilor care 
pîndesc in tăcere somnolența 
celor două șopîrle pe zidul 
încins, așteptind demarajul 
primei pentru a-și incasa ră
mășagul ?

Evocînd succint această pa
noramă istorică a convenției 
riscate cu directorul general al 
Administrației de Stat Loto- 
Pronosport, Gheorghe Guriev 
și cunoscînd pasiunea pentru 
sport a celui ce este și pre

ședintele Federației române 
de box, ne-am îngăduit să-i 
punem cîteva întrebări ce in
cumbă răspunsuri lămuritoare 
pentru larga masă a partici- 
panților la concursurile de 
pronosticuri sportive.

— Considerați aceste con
cursuri drept jocuri de no
roc ?

— Față de gama infinită a 
jocurilor de șansă, a jocurilor 
pe ghicite, este absolut sigur 
că pronosticul sportiv com
portă proporția cea mai mică 
de hazard, fără să-l excludă, 
firește. Necesitatea de a de
semna aprioric un învingător 
virtual a născut ideea de fa
vorit. De aici pină la pronosti
cul in fotbal n-a fost decît 
un pas. Cine ar putea să nege 
avantajul, cel puțin teoretic,

Victor BANCIULESCU

(Continuare in pag. a 2 a)

ciclism: xi-o ediție 
a „Cursei Munților 
d In 4 zile — 410 km • întrecerea se încheie la 
București • Test important pentru „Cursa Păcii" ® Ci
cliști din R.D. Germană, Uniunea Sovietică, Italia și 
Cehoslovacia • Wanzlik — învingătorul „Turului Româ

niei — va fi prezent la stări I

(Citiți amănunte în pag. a 2-a)

Citiți ultimele amănunte în pag. a 4-a 
adversarii și în proba de pe
rechi. Este un succes cu ade
vărat admirabil.

Referindu-ne din nou la e- 
dițiile trecute, mai notăm că 
românii, s-au situat de mai 
multe ori printre protagoniștii 
turneului. Tiriac are la activ 
trei semifinale, ultima 
anul trecut. împreună cu 
tase, la dublu. Niciodată 
acum rachetele noastre 
reușiseră, însă, să treacă și de 
ultimul adversar. De data a- 
ceasta, lor le este rezervată 
o satisfacție deplină.

Pentru Ilie Năstase, în spe
cial, open-ul de la Roma este 
o încununare. Laudele pe care 
i le adresează — in telegra
mele agențiilor de presă, toți 
comentatorii prezenți în tri
bune, completează în chip 
strălucit performanțele în
scrise pe tabelul de onoare. 
Ilie este în formă mare și — 
foarte important 
se

De 17 ani, tenismani din 
estul Europei nu mai urcase
ră atît de sus in ierarhia sta
bilită de campionatele inter
naționale ale Italiei. De cind 
Jaroslav Drobny își încheia 
tripticul de victorii (1950-51- 
53), rămas de atunci neega
lat, in acest clasic turneu de 
primăvară, primul din seria 
celor mari. Să precizăm că 
tradiționalele întreceri de la 
Foro Italico, care deschid în 
fiecare an sezonul tenisului 
european, a fost totdeauna 
considerat al doilea campio
nat mondial pe zgură, după 
cel de la Roland Garros. In 
sportul 
mondiale

Acum, 
mericani 
vede din 
treapta

fiind 
Năs- 
pină 

nu

RĂDUCANU
LUPESCU DINU MOCANU 

DUMITRU
DUMITRACHE LUCESCU

SĂTMĂREANU
NUNWEILLER 
DOMIDE

va fi arbitrat de o briqadă elvețiană, con- 
Hubert.

LOUBET REVELLI
HUCK MICHEL

NOVI BOSQUIER 
CARNUS

R.
NEAGU

Meciul 
dusă de M.
BERETTA

ROSTAGNI

BRAS

DJORKAEFF

FRANȚA

alb, campionatele 
se țin lanț...
după australieni, a- 
și italieni, Roma 
nou promovați pe 
cea mai de sus a 

laureaților oaspeți veniți 
răsărit. Reprezentanților 
mâniei le revin două din 
cinci premii puse în joc, 
mai prețioase. Ilie Năstase, de 
două ori învingător, cîștigă 
simplul și 
despărțitul său coechipier Ion 
Tiriac

din 
Ro- 
cele 
cele

asociat cu ne-

lasă în urmă toti
------ 5-----------
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Mariana Popescu (Dinamo) încearcă să depășească blocajul rapidist, format din Constanța Băîășoiu și Florica Tudora, sub privirile 
atente ale Helgăi Bogdan șl Lie! Iliescu

Foto : B. GABRIEL

BUCUREȘTI: FAVORITELE AU ÎNVINS DAR N-AU CONVINS

e-

După o zi de pauză, dispu
tele din cadrul turneului fi
nal feminin au fost reluate, 
ieri după-amiază, în sala 
Floreasca din Capitală. In 
deschidere s-au întîlnit
chipele Penicilina Iași și Uni
versitatea Timișoara. Balan
ța pronosticurilor înclina — 
înaintea meciului — net în 
favoarea ieșencelor, care și 
în tur se impuseseră fără 
dificultate. Rămînea, însă, de 
văzut cum vor aborda partida 
voleibalistele de pe malul Be- 
găi, a căror evoluție nu a sa
tisfăcut pînă acum. Primele 
două seturi — cîștigate la 8 
și la 11 de ieșence — au fost 
destul de apatice, ele arătîn- 
du-ne, pe de o parte că Pe
nicilina este mult prea con
vinsă că va cîștigă în trei 
seturi, iar pe cealaltă parte, 
că Universitatea este, totuși, 
hotărîtă să piardă cît mai o- 
norabil. Universitarele profită 

formației ieșene 
prelungiri, la 15 
ce au condus în 
Mulțumite pro-

de „plictisul" 
și cîștigă, în 
setul 3 după 
permanență, 
babil de „performanța" reali
zată, studentele nu mal între-

prind decît cîteva acțiuni ce- 
dind clar la... 0. Penicilina
a jucat slab, fără vlagă, ju
cătoarele el menajîndu-și, pro
babil, forțele pentru confrun
tările ulterioare. Despre evo
luția celor două echipe am 
solicitat șl părerea lui Marcel 
Rusescu, care ne-a spus : „Pe
nicilina știa că va cîștigă, iar 
Universitatea că va pierde, 
așa că... Totuși, timișorencele 
s-au comportat ceva mai bine 
decît in tur. Aș remarca pe 
Florentina Itu și Aurica Cău- 
nel de la învingătoare, pe 
Brigitte Wolf, Doina Coste și 
Maria Dobrogeanu". Foarte 
bun arbitrajul cuplului O. 
Florescu—V. Arhlre.

In cel de al doilea meci al 
serii, Dinamo a primit re
plica Rapidului. în urma unui 
meci de o factură tehnică și 
spectaculară nu prea ridicată, 
dinamovistele au învins cu 
3—1 (13, 9, —12, 10). Au ar
bitrat foarte bine Em. Costoiu 
șl I. Amărășteanu.

Emanuel FANTANEANU

CEEA
înt în volei, ca în puține alte 
sporturi, secvențe ce stăruie, 
cu forța delectării spirituale, 

a artei desăvîrșite, pe retina noas
tră. Dincolo 
tic, dat de 
desenate de 
rul fileului, 
galabilă a interpreților jucători, îm
pletită cu fermecătoare nuanțe de 
hazard. Este creația imaginației 
spontane, care sfidează canoanele 
și naște superbul fior al artei au
tentice : mușchii încremenesc în 
așteptarea mingii, sextetul explo
dează ca 
deasupra 
preunate 
sărutare 
secundă, 
fileu", coordonatorul, o primește cu

de izul fals matema- 
precizia traiectoriilor 

sfera plutitoare în ju
stă ingeniozitatea ine-

o piramidă la apariția ei 
fileului, 
îi frîng 
grăbită, 
în timp

două mîini îm- 
traiectoria într-o 
de fracțiuni de 
ce ,.omul de la

I
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I
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știe să 
concentreze asupra rezul-

Rd. V.

(Continuare în pag. a 4-a)

Cea de a treia i
i

TIMIȘOARA, 27 (prin tele
fon, de la corespondentul 
nostru). — Reluat azi în sala 
Olimpia, turneul a stîrnit a- 
eelași interes ca și în prima 
să parte. Se pare că pauza 
de o zi a fost binefăcătoare 
pentru dinamovlști, care au 
jucat, în meciul cu Steaua, 
la valoarea lor. După 135 de 
minute de joc, victoria a re
venit formației dinamoviste 
care a jucat mal lejer, reu
șind astfel că construiască 
acțiuni la fileu mai clare, 
remareîndu-se îndeosebi
Schreiber. Dumănoiu și Vra- 
niță. Față de evoluțiile din 
prima parte a turneului. 
Steaua a jucat mal crispat. 
cu defecțiuni în bloca) și li
nia a doua. In primul set se 
menține un echilibru pînă 
la 12—12, dar o lipsă de con
centrare a dinamoviștllor îi 
face să piardă setul la 15—12. 
In seturile 2 și 3 inițiativa 
aparține dinamoviștllor cărora 
le reușește totul.

Se părea că Dinamo va cîș- 
tiga cu 3—1, dar prlntr-o 
revenire spectaculoasă stea
ua cîștigă setul al patrulea 
cu 15—8. Lupta se reia de la 

început. Steaua conduce cu

CE NU SE
Degetelegingășia unui îndrăgostit, 

parcă vrăjite ale unui Drăgan, Sta- 
mate sau Stoian conduc mingea 
care alunecă vioaie, cuminte, — în
tr-o mîngîiere aproape impercepti
bilă timpanului — pe căi amăgi
toare, spre o intilnire aeriană cu un 
braț bărbătesc. In spatele grătaru
lui de sfoară răsar alte brațe întru 
întîmpinarea ei. Dar mingea conti
nuă drumul spre o intilnire întîr- 
ziată, ca apoi să se prăbușească cu 
viteza glonțului, unde șase oameni 
țîșnesc în zvîrcoliri disperate spre 
punctele presupusei incidențe. Pen
tru o clipă, imponderabilitatea este 
atotstăpînitoare, iar tabloul tulbură
tor : amestec de supremă euforie 
și de tragic, de înălțare superbă și 
de dramă profundă, de o parte a 
plasei paradisul, de cealaltă parte

4—0 dar Dinamo egalează și 
preia conducerea, pe care 
nu o mai cedează, cîștigînd 
la 9. A fost un joc de bun 
nivel tehnic, care a satisfăcut 
exigențele publicului timișo
rean. Se pare că la Timi
șoara ,,calculele" încep să se 
complice, mărind astfel și 
mai mult interesul în jurul 
acestui turneu.

A arbitrat corect cuplul 
Gh. Borghida (Timișoara) și 
Ioachim Niculescu (Bucu
rești).

Partida Rapid — Politehni
ca Galați, programată în con
tinuare, a fost o simplă for
malitate, giuleștenii dominînd 
copios de la început, în timp 
ce studenții gălățeni au ju
cat fără vlagă, aproape de
zinteresați. Rapidul a cîștigat, 
așadar, cu 3—0 (5, 7, 9) fără 
a depune eforturi deosebite. 
Arbitraj bun I. Covaci — A. 
Dinicu.

P. ARCAN
CLASAMENT

1. Steaua
2. Rapid
3. Dinamo
4. Polit. Gl.

26 22 4
26 21 5
26 21 5
26 16 10

UITA
infernul și agonia zadarnică, de am
bele — un fel de „erma difronte" 
in care o față rîde la plînsul celei
lalte. Peste acest tablou de o clipă 
contrastant și mișcător țipătul de 
țignal al acelui Minos cu ochi im
parțiali și sfredelitori coboară sen
tențios din tronul suspendat. Dar, 
după cîteva secunde, paradisul ia 
locul infernului, ic r inferrvul, pa
radisului. Este acel ceva care face 
frumusețea voleiului, ridicîndu-l la 
nivelul artei, este ceea ce rămîne 
veșnic în amintirea spectatorului. Și 
cîte asemenea secvențe nu au ră
mas adine 
mișorenilor 
pia !

încrustate în ochii ti- 
prezenți în sala Olim-

Aurelian BREBEANU
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concluzie...
rei au fost concluziile 
importante pe care le-au 
rit dezbaterile reuniunii 
țară a secretarilor cluburilor 
sportive universiiare și a șe
filor catedrelor de educație fi

zică, ținută recent la București.
Prima se referea la eficacitatea re

dusă a acestor unități ; mai precis, la 
succesele puține la număr pe care le-a 
înregistrat sportul universitar în cei pa
tru ani de la actuala lui organizare. Se 
preciza, astfel, că, deși într-un număr 
apreciabil (37), cluburile sportive stu
dențești — care înmatriculează peste 
5 500 de sportivi legitimați — au con
tribuit prea puțin la creșterea valorică 
a sportului românesc, în’ansamblu, re 
zumîndu-se — în cele moi multe cazuri
— la prezențe modeste (concretizate 
în rezultate de aceeași factură), sau 
cu totul anonime.

Cel mai elocvent indiciu al acestui 
potențial valoric scăzut pe care-l re
prezintă, la ora actuală, acest masiv 
contingent al sportului național, îl con
stituie, de altfel, numărul redus al stu
denților sportivi incluși în loturile re
publicane și chior infim al celor nomi
nalizați pentru J.O.

Se mai concluziona, totodată, că 
marea masă a studențimii, pentru care 
se preconizase ideea unei educații fi
zice organizate și permanente, stă încă 
departe de arenele sănătății și ale re- 
confortării, că cifrele reclamate (tot
deauna voluminoase) sînt de obicei 
mistificate.

Cauzele, multiple — cu surse ce vi
zează toate forurile chemate să diri
jeze acest domeniu și cu indicii ce re
clamă boemia studenților față de pre
gătire (atitudine concretizată în pozi
ția minimei rezistențe), au fost relevate 
cu promptitudine, trasîndu-se, în ace
lași timp, sarcinile menite să reme
dieze puțin îmbucurătoarele stări de 
lucruri existente.

Se remarca atunci — și aceasta esîe 
cea de a treia concluzie — că orga
nismul cel mai competent, și căruia 
trebuie șâ-i revină cele mai mari res
ponsabilități în ridicarea sportului stu
dențesc de performanță și de masă, ră
mîne catedra de educație fizică, acel 
forum existent în fiecare unitate de în- 
vățămînt superior, nucleu de specialiști 
si pedagogi în jurul căruia (sau în co
laborare cu care) se constituie și acti
vează clubul sportiv al fiecărui insti
tut.

Cunoscînd în profunzime toate reali
tățile facultăților (posibilitățile lor mo
mentane și capacitatea de progres), 
beneficiind de prezențe în senateie uni
versitare, de autoritate în viața insti
tutelor și de influență pe lîngă condu
cerea lor superioară, catedrele de edu
cație fizică trebuie să constituie unul 
din cei mai eficienți si competent! fac
tori în promovarea, pe o treaptă su
perioară, a sportului universitar, așa 
cum o reclamă, de altfel, înseși atri
butele lui : fineiețea, elanul, dăruirea.

Apelul la o responsabilitate sporită
— vizavi de sportul studențesc — a- 
dresat catedrelor de educație fizică din 
institutele de învățămînt superior cores
punde și unui important moment isto
ric din viața acestor unități • împlini
rea a 20 de ani de la înființarea lor, 
certificat de maturitate care le reco
mandă drept autoritore și eficiente or
ganisme în îndreptarea și dirijarea 
sportului universitar.

I, MITROFAN
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a „Cursei munților//
Vom cîștiga cu 6-5, susțin

boxerii de la Steaua
Campionatul republican
de atletism pe

între 5 și 8 mai. 
clubul sportiv Di
namo (în colabo
rare cu A. S. Lolo- 
Pronospoi’t) or
ganizează cea de

a XI-a ediție a „Cursei Mun
ților", competiție internațio
nală de Jung kilometraj. Tra
diționala întrecere este, in 
acest an, și un ultim test îna
intea „Cursei Păcii". In func
ție de rezultatele obținute de 
selecționabili, comisia tehnică 
va alcătui formația care la 12 
mai se va alinia la startul 
cursei Praga — Varșovia — 
Berlin.

naia — Bănești —• Sinaia,
80 km ;

7 mai — etapa a Ill-a : 
circuit în orașul Sinaia. 80km;

8 mai — etapa a IV-a : Si
naia — Ploiești — București. 
125 km.

Cursa totalizează 410 km. 
Vor fi alcătuite clasamente in
dividuale (pe etape și gene
rale) și pe echipe (alcătuite 
din 5 rutieri, Juîndu-se în 
considerație timpii primilor 
trei în fiecare etapă).

Participare de elită

Un traseu interesant
Organizatorii au făcut cîte

va modificări traseului tradi
țional. Cea mai importantă 
este aceea că întrecerea se va 
încheia la București. A fost 
evitat drumul Pîrîului Rece, 
în favoarea celui spre Cîm
pina, dar a fost menținut in
teresantul circuit din Sinaia. 
Cartierul general al competi
ției va rămîne eleganta sta
țiune montană Sinaia. Iată 
itinerarul :

5 mai — etapa I : Sinaia 
— Brașov — Chichiș — Sina
ia. 125 km ;

6 mai — etapa a Il-a : Si

Clubul sportiv Dinamo 
lansat invitații celor mai buni 
rutieri din țara noastră, ci
cliști din Capitală și din pro
vincie. în fruntea lor se situ
ează cei 10 membri ai lotului 
național, care-și dispută... 
7 locuri în echipa pentru 
„Cursa Păcii". De asemenea, 
au fost invitați alergători din 
R. D. Germană (Dynamo Ber
lin), Uniunea Sovietică (Dina
mo Moscova). Italia (Ravena) 
și Cehoslovacia (Ruda Hvezda 
Plsen). Dintre ei se remarcă 
internaționalii Wanzlik (cîș- 
tigătorul ediției a XVII-a a 
„Turului României"), Drech- 
sler — R.D.G., Olavi și Savin 
— U.R.S.S.

■

Sub privirile atente ale antrenorilor Cliiriac și Spacov steliștii se 
finala de sîmbăiă. Box cu umbra, la mănuși, săritura la coardă ,

pregătesc de zor pentru 
Eoto : V. BAGE AC

Progresul Buc. (fete) și Voința Arad 
(băieți) conduc in campionatul republican

IKSîiiSS

Timișoara, 27 (prin 
telefon). Seara tir- 
ziu, duminică s-au 
încheiat întrecerile 
de tenis de masă 
ale turului campio
natului republican 
pe echipe. După ce

au fost învinși de Voința Arad, 
elevii antrenorului emerit F. Pa
neth au înregistrat un nou eșec. 
De data aceasta, în fața repre
zentanților clubului Politehnica 
București : 8—9.

Rezultatele din prima parte a 
campionatului nu fac decît să 
mărească interesul pentru retur, 
cind vor avea ioc ultimele asal
turi, fie pentru titlurile naționale, 
fie pentru evitarea retrogradării.

Rezultate : mascutin : Progresul 
Buc. — Voința Buc. 9—0, C.S.M. 
Cluj — Comerțul Tg. Mureș 9—0, 

.Voința Cluj — A.S.A.M. Buc. 
9—5, Voința Buc. — Comerțul Tg. 
Mureș 9—6 Voința Arad — Poli
tehnica Buc. 9—5, Voința Arad — 
Politehnica Timișoara 9—0, Pro-

greșul Buc. — Voința Brașov 
9—5, Politehnica Timișoara — Vo
ința Cluj 9—8 ; feminin : Voința 
Arad — Spartac Buc. 5—4, Pro
gresul Buc. — Rapid Brașov 
5—4, Politehnica Timișoara — 
Progresul Craiova 5—4, Voința 
Buc. — Locomotiva Buc. 5—2, 
Rapid Brașov — Locomotiva Buc. 
5—4, Voința Buc. — Politehnica 
Timișoara 5—4, Voința Arad — 
Progresul Craiova 5—1. Progresul 
Buc. — Spartac Buc. 5—1.

Clasamente, bărbați: 1. Voința 
Arad 18 p, 2. Politehnica Buc. 
17 p, 3. C.S.M. Cluj 16 p, 4. Pro
gresul Buc. 15 p, 5. Voința Bra
șov 14 p 6. Politehnica Timișoa
ra 13 p. 7. Voința Buc. 12 p, 8. 
Voința Cluj 11 p, 9. A.S.A.M. Buc. 
10 p, 16. Comerțul Tg. Mureș 9 p ; 
femei : 1.Progresul Buc. 14 p, 2. 
Voința Arad 13 p, 3. Rapid Bra
șov 12 p, 4. Spartac Buc. io p, 
5. Locomotiva Buc. 10 p, 6. Voin
ța Buc. 10 p, 7. Politehnica Timi
șoara 8 p, 8. Progresul Cra
iova 7 p.

Așadar meciul steaua — Dina
mo va pune punct campionatului 
republican pe echipe, din arest 
an. Este un derby care suscită 
un mare interes. Steliștii nu 
și-au făcut un plan special de 
pregătire, în vederea ultimului 
asalt. Singura modificare a pro
gramului de pregătire a constat 
din mutarea antrenamentelor în 
aer liber, imediat după ce s-a 
liotărit ca finala să se dispute 
pe stadionul Republicii. întreg lo
tul. alcătuit din 27 de boxeri, 
își desăvirșește acum pregătirea 
fizică în pădure.a Băneasa, Jar 
antrenamentele specifice au loc 
la stadionul Glieucea. Aci, at
mosfera este optimistă, boxerii și 
antrenorii neconcepînd un eșec. 
„Marele nostru avantaj spune 
ion Chiriae, este acela că pînă la 
finală noi am asigurat, Fiecărui 
sportiv susceptibil să intre in e- 
chlpă, 5-6 meciuri amicale sau 
In campionat. Băieții au, 
rodajul necesar, înaintea 
asemenea intîlniri grele, 
ne rămine de făcut fiind menți
nerea potențialului ridicat de 
luptă pentru ca în seara de 2 
mai toți să se prezinte la nivelul 
maxim al posibilităților lor". La 
rindul său, antrenorul Spacov 
a ținut să precizeze că soarta 
partidei depinde de primele două 
meciuri (semimuscă și muscă). 
Dacă boxerii de .la Steaua obțin 
victoria la aceste categorii, n-au 
cum să mai piardă disputa cu 
Dinamo, oricît s-ar strădui elevii 
Iui Till Dumitrescu.

Firește, am încercat 
formația pe care cei 
nori o vor urca între 
eram aproape convinși 
reuși să pătrundem în secretele 
celor din Cal-a Flevnel. Ceea ce 
s-a și întîmplat. Am aflat doar 
că din echipă nu vor lipsi Clu-

deci, 
unei 

ceea ce

să aflăm 
doi antre- 
corzi, deșt 
că nu vom

Teama—uneori, fuga—de concurs

că. Dumitrescu. Pușcaș șl Silbcr- 
man. Cine va fi titular la ..mij
locie" : Chlvăr sau Năstac ? In 
favoarea primului pledează me
ciul excelent făcut în compania 
lui Horst Stumpf, ambiția cu 
care șe pregătește de cînd s-a 
căsătorit. Năstac. pe care l-am 
admirat acum cfteva luni, în- 
tr-un turneu in H. D. Germană, 
cînd a învins fără drept de apel 
adversari cu un gabarit net su
perior. are de partea sa un curaj 
puțin obișnuit, are, cum se spu
ne „inimă de boxer". Poate, 
totuși, că va fi preferat Clilvăr, 
întrucît adversarul său prezumtiv, 
Ion Olteanu, nu va putea să-i 
creeze dificultăți.

Steliștii sînt siguri de victorie. 
„Calculul hîrtiel", făcut de an
trenori ca și de boxerii cu care 
am stat de vorbă, in drum spre 
pădurea Băneasa. indică 6—5. 
Scorul atît de string se datorește 
faptului că atît Steaua, cît și Di
namo, pornesc la asaltul titlului 
cu cîteva „fixuri", adică cu cîțiva 
pugiiiști care în mod normal nu 
pot fi învinși. Pot surveni desigur 
și surprize. De ...........pijdă la catego-

turneului in-

semlușoară, unde probabil 
Încrucișa mănușile Pușcaș

ria 
vor 
și Dobrescu, stelistul (care de
ține o formă excepțională) poate 
încurca socotelile cu Paul Dobres
cu. Pușcaș face cu ușurință ca
tegoria, în timp ce dinamovistul, 
apreciază antrenorii de la Stea
ua, depune eforturi ca să se 
mențină la 60 l<g. „Dacă totul 
va merge bine ne spune Chiriae 
în șagă, de la „mijlocie" in — 
mă voi muta in colțul lui 
Dumitrescu ca să-l ajut". 
luăm, desigur, ca o butadă, 
va amplifica însă ambițiile 
la Dinamo, ceea ce — fără 
dolală — va fi în favoarea spec
tacolului. Dar pentru că finala 
Steaua — Dinamo nu poale 1’1 
privită în glumă, să sperăm că 
arbitrii cărora 11 se va încredința 
greaua misiune de a decide în
vingătorii, își vor face datoria cu 
competență și strictă obiectivita
te. Pentru că, un singur rezultat 
viciat poate schimba soarta în
tregului meci.

Duminlcă au avut loc în mai 
multe orașe din țară întreceri în 
cadrul diviziei secunde a campio
natului republican de atletism pe 
echipe, iată cîteva relatări pri
mite de la corespondenții noștri :

TIMIȘOARA. Triunghiularul des
fășurat in localitate s-a încheiat 
cu rezultatele : Timiș — C.S.S. 
Buc. 131—82 (b. 78—47, f. 53—35), 
Timiș — Maramureș 139—73 (78—49; 
61—24), C.S.S. — Maramureș 
105—87 (59—62 ; 46—25). Intre în
vingătorii diferitelor probe cităm: 
BARBAȚI: 100 m - Em. Tobias 
(T) 10,7; 400 m — Tobias 49,2; 
400 mg — C. Grangure (T) 54,9; 
suliță — G. Pikulski (T) 64,14;
FEMEI : 400 m : Leontina Sălăjan 
(M) 56,6; lungime : Florica Boca 
(C.S.S.) 5,63: greutate : Maria Ill! 
(T) 13,32 ; disc i Uit 43,44; suliță : 
Serafina Moritz (T) 60,02.

ORADEA. Prima etapă a diviziei 
B a programat o reuniune atle
tică interesantă la care au parti
cipat reprezentativele județelor 
Bihor, Dolj și Sibiu, probele s-au 
desfășurat pe stadionul Crișul 
într-o bună organizare. Bihor — 
Sibiu 129—34 (la fete 55—18, la 
băieți 74—16), Bihor — Dolj 112—67 
(48—32, 64—35), Dolj — Sibiu 81—46 
(46—24, 35—22).

Iată ci(iva dintre cîștlgătorii pro
belor : FETE : 100 m — Eva Toth 
(B) 12,6; 400 ni — Natalia Andrei 
(D) 60,2; înălțime — Doina Pră- 
zaru (D) 1,58 m; 4x100 m — Bihor 
49.3 (nou record județean de se
nioare). BĂIEȚI : 400 mg — Al. 
Toth (B) — 58,5; 3 000 m obst.— 
A. Kovacs (S) 9:53,2; lungime — 
Fi. Șișu (D) 6,73 m; înălțime — 
M. Niculescu (B) 1,90 m; triplu- 
salt — FI. Șișu (D) 14,35 m; suliță
— V. Obreja (B) 60,22 m; 4x100 m
— Bihor 45,2.

P. LORINCZ-coresp.

echipe
TG. MUREȘ. pe__ ____  _ stadionul Mu

reșul s-au întîinit duminică repre
zentativele județelor Mureș, Arad 
șl Hunedoara. Rezultate : Mureș
— Arad 99—92 (la băieți 51—62, la 
fețe 48—30), Mureș — Hunedoara 
112—75 (59—50, 53—25), Arad — Hu
nedoara 112—71 (72—40, 40—31).

Cele mal bune performanțe in
dividuale ; BĂIEȚI s 400 m g — 
G. Hidi (Mureș) 54,5, 100 m — A. 
Kurunczl (M) 10,9; lungime — I. 
Szabo (A) 6,74 m; triplu — M. 
calimente (A) 13,95 m; înălțime
— M. Negomireanu (A) 1,95 m.
FETE : 100 m — Magda Szatmari 
(M) 12,7; 100 m g — Magda Szat
mari 15,6; 400 m — Margareta
Mureșan (M) 61,9 ; înălțime — 
Maria Rabat (A) 1,54 S 4x100 m — 
Mureș 51,6.

C. AI.BU-coresp.

BUCUREȘTI. în meciurile des
fășurate, cuplat; pe stadionul Re
publicii s-au înregistrat următoa
rele rezultate i: Progresul Buc. — 
Jud. Suceava 106—66 (m. 61—34; f. 
45—32), Progresul — Jud. Neamț 
90—73 (61—22; 29—51), Neamț —
Suceava 83—73 (27—46; 56—26), în 
prima întîlnlre și 1 Constructorul 
Buc. — Jud. Bacău 97—77 (m.
50—49; f. 47—28), Constructorul — 
Constanța 98—65 (49—31; 49—34),
Bacău — Constanța 87—70 (50—31; 
37—39) în cea de a doua :

Cîteva performanțe deasupra 
nivelului în general, mediocru, al 
concursului c FETE : 100 m — 
Eleonora Monoranu (Neamț) 12,1; 
4Oo m — Monoranu 57,4; suliță — 
Stela Ciontu (Constructorul) 46,76; 
BĂIEȚI — 100 m: M. Vosminschi 
(Progresul) 10,8: 400 m — Vos
minschi 49,5; 3 000 m ob. M. Pădu- 
raru (Neamț) 9:18,7, suliță — C. 
Grigoraș (Suceava) 60,66.

V. MORAKU-coresp.

sus
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care
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In-

Romeo CALARAȘANU

Duminică, pe lacul Snagov, au 
reînceput întrecerile de caiac- 
cănoe și chiar de la deschiderea 
noului sezon .competițional au 
apărut, tentante, multe subiecte 
pentru comentarii tehnice.

Cred, însă, că este mai bine ca 
la sfîrșitul acestui concurs ina
ugural să discutăm nu despre re
zultate șl clasamente (in multe 
cazuri total needificatoare la 
această oră), ci despre compe
tiții în general. Și vom vedea de 
ce...

Concursurile în întreaga lor 
ierarhizare : amicale, de verifica
re, oficiale — cu scop de califi
care, ori pentru obținerea per
formanțelor, reprezintă înainte de 
toate unul din mijloacele de 
bază ale pregătirii în sportul ca
iacului și canoei și, desigur, și 
în alte sporturi. De aceea, neîndo
ielnic, federația de specialitate 
și-a sporit preocupările în a- 
ceastă direcție, orientînd mal bine 
sistemul competițional, asigurîn- 
du-i o succesiune normală a con
cursurilor, începînd cu cele re
zervate sportivilor avînd catego
rii inferioare de clasificare, con
cursuri pentru juniori, seniori, 
foarte bine diferențiale pe pla
nul valorii și al vîrstel.

Concursurile rezolvă importante 
laturi ale pregătirii complexe, pe 
care antrenamentele obișnuite le 
pot rezolva mult mai greu, mal 
ales la sportivii începători sau cu 
performanțe medii : acomodarea 
cu startul, cu adversarii ; obiș
nuința de a parcurge pista in 
limitele șl prevederile regula
mentului de competiții ; aplicarea 
unor scheme tactice ; dozarea e- 
fortului ; cunoașterea propriei va
lori șl a propriilor deficiențe 
etc.

Or, fără rezolvarea tuturor 
acestor lucruri — și a multor 
altora pe care numai participarea 
la concursuri le poate desăvirși 
— șansele de progres sint sub
stanțial reduse, oricît de ridicată 
ar fi pregătirea (ia anumite ca- 
pțtole, chiar de bază) sportivului 
sau valoarea individuală exprima
tă în anumiți „timpi" realizați

în condițiile antrenamentului, 
fără adversari.

Aș mal adăuga — deși sînt încă 
atîtea de spus — doar că, după 

' opinia mea, întreaga muncă a 
...< unui sportiv poate' fi evaluată 

real numai prin participarea la 
concursuri, indiferent de treapta 
pe care acestea o ocupă în ierar
hia sistemului competițional (in- 
treoerl orășenești inter-centre, 
naționale). Flecare sportiv ar
trebui să aștepte și să dorească 
competiția pentru a-și dovedi
progresul, randamentul muncii de 
pregătire la antrenamente.

Deseori, la diferitele concursuri 
se înregistrează neașteptate și, 
desigur, extrem de neplăcute — 
pentru sportivi în primul rlnd — 
absențe. Nu mă voi referi acum 
ia cele cauzate de formalism și 
birocrație (poate că în acest se
zon lucrurile ver merge mai 
bine), ci la acele absențe care, 
de fapt, reclamă actualitatea dis
cuției noastre de astăzi. Sint 
încă sportivi — de virste și valori 
diferite — care nu se prezintă 
la concursuri de... teama unor 
adversari pe care ii știu superiori. 
Și atunci încep să caute, găsind 
întotdeauna fel de fel de expli
cații. Ba un accident imaginar, 
ba un examen programat peste 
noapte { ! 7). ba...

Avem destulă experiență pen
tru a înțelege, chiar fără multă 
osteneală. adevărul : teama,
fuga de confruntare a unor mo
deste (pentru unii absolut nor
male, în raport cu stadiul 
pregătire sau de practicare a 
acestui sport) valori Cu alt?le, 
mai ridicate sau chiar excep
ționale.

De ce, oare, se uită că în sport, 
cei mal adesea, învingătorii de 
azi sint învinșii de ieri ? De ce, 
oare, un loc modest în clasamen
tul unei probe trebuie să însemne 
doar o „sperietoare" pentru șpor- 
tivi și un subiect de critică se
veră pornită la adresa acestora 
în cadrul 
ții ?

Sezonul 
exemple

de

unor cluburi sau sec-

mi se pare, printre altele, expe
riența sportivilor bucureștenl — 
și ei despărțiți deseori de „bu
levarde" In întrecerile directe, cu 
mafii'noștri campioni. Urmarea 
unor numeroase participări la 
diferite concursuri a fost, în ca
zul reprezentanților Clubului 
sportiv școlar, Dinamo sau 
Școala sportivă nr. 2, o aprecia
bilă îmbunătățire a pregătirii șl 
performanțelor realizate (spre 
deosebire de sportivii de la Vo
ința, C.N.U., ale căror absențe 
la mal multe concursuri au frînât 
evident creșterea valorică).

Așadar :
— Sirit necesare cît mai multe 

concursuri duminicale — și chiar 
în cursul săptămînii, între două 
cluburi indiferent de nivelul de 
pregătire al sportivilor.

— Trebuie dezvoltată inițiativa 
tradiționalei competiții „triun
ghiulare" — Timișoara. Reșița, 
Arad (excelentă, dar neacoperlnd 
satisfăcător această mare și im
portantă zonă a sporturilor na
utice).

— Se simte nevoia extinderii 
„Cupelor", care de mai mulțl ani 
se organizează (cu succes) aproa
pe numai în București.

— Să se acorde un larg sprijin 
pentru organizarea a cît ' mai 
multe concursuri la Brăila, Galați 
și Tulcea. centre pînă în acest 
ah cu activitate competițlonală 
extrem de redusă.

Acum, cind a fost inaugurat 
sezonul oficial, eforturile fede
rației, ale comisiilor de speciali
tate, ale antrenorilor, secțiilor și 
cluburilor ar trebui îndreptate 
mal eficient spre organizarea 
unui număr mai mare de con
cursuri și spre transformarea 
fiecăruia din aeestea într-o ne
cesitate bineințeleasă a procesului 
de pregătire.

Nu trebuie să discutăm despre 
concursuri importante și ne
importante (!). Sigur este, că 
e foarte important ca un sportiv 
să participe la cît mai multe 
întreceri.

8 In vederea 
ternațional de juniori de la 
Magdeburg (14—18 mai) an
trenorii Șt. Iordqche și I. Du
mitru au alcătuit echipa na
țională a României: D. Con- 
durat, C. loniță, C. Agrigo- 
roaie, Gh. Ciochină, C. Hoduț, 
S. Mihalcea, FI. Oprea, V. 
Giurgiucă, M. Banu și 1. Rui- 
cu. Nu vom avea reprezen
tant la categoria mijlocie. E- 
chipa va pleca la 11 mai și 
va fi însoțită de Gheorghe 
Ion (conducător) și Victor Po
pescu (arbitru).

• Selecționata de tineret a 
țării noastre a fost invitată 
să susțină cîteva intîlniri în 
Iran. Turneul se va efectua 
în perioada 15 septembrie — 
10 octombrie.

9 După recentul, derby al 
categoriei B (Muscelul dm pu
tting — A.S.A. Cluj) antreno
rii Cristian Panaitescu și Iosif 
Mihalic au felicitat pe arbi
trii. '/.ănescu, Gorgan, Bieru și 
Troncotă (toți din Craiova) 
pentru corectitudinea decizii
lor date, inserăm cu satisfac
ție atitudinea sportivă a ce
lor doi antrenori, întruclt ase
menea prilejuri sint rare.

© Au fost desemnați arbi
trii care vor conduce finala 
Steaua — Dinamo, meci ce va 
decide noua campioană a ță
rii. F.R. Box a invitat in a- 
cest scop pe cunoscutul ar
bitru-judecător din Bulgaria, 
Emil Jecev. Ceilalți oficiali 
sint: I. Ștefan (Galați), P. 
Mihelfi (Oradea), Gh. Enescu 
(Ploiești), M. Voiculescu și 1. 
Cetățeanu (Craiova), I. Ilie- 
vici (Timișoara), I. Dobre 
(Cîmpina), M. Zamfirescu, Gh. 
Stănescu, V. Popescu, E. La
zar și M. Stănescu — toți din 
București.

TG. MUREȘ (prin telefon). 
Finala campionatului național 
de șah pe echipe se apropie 
de sfîrșit. Competiția este do
minată de puternica formație 
Constructorul, din Capitală, 
căreia — în mod practic — 
nu-i poate scăpa titlul. în 
runda a VII-a Constructorul a 
învins cu 4'/2—‘~'/s Pe Medici
na Iași, singura surpriză fiind 
înfrîngerea lui Ciocîltea, la 
prima masă, de către Volodea 
Vaisman.

Echipa C.P.M. București (cu 
Florin Gheorghiu drept lider) 
a realizat scorul campionatu
lui, întrecind cu 6'/2—'/2 Uni
versitatea București.

Concurs de alpinism

trecut n-a oferit numai 
negative. Edificatoare Radu HUTAN

Scrisoare din penitenciar
Am uescupei t 

respondența 
trecute, o 
ce poartă ca loc de 

expediție un... penitenciar.
Era o carte poștală ce 

transmitea, ca atitea altele, 
felicitările și profunda con- 
siderațiune a autorului pen
tru ciștigătorii recentului 
campionat mondial de hand
bal.

„tncă un omagiu adus 
eroilor de la Paris" — 
ne-am zis, gata să clasăm 
corespondența.

„Nutresc, în același timp, 
speranța că mă veți aju- 

mai jos ex
am

m descoperit, in co- 
i Zilelor 

scrisoare
viști — oameni care nu 
erau străini de anteceden
tele „vedetei" și nu-i bara
seră drumul pierzaniei, din 
contră — cu favoritisme Si 
concesii — îi 
căderea.

Cinci ani de 
O pedeapsă 

dreaptă, ce suna draconic 
in pragul celui de-al 20-lea 
an al tinărului pe care-l 
cunoșteam numai ca un tn-

acceleraseră
închisoare ! 
aspră, dar

Punct final în turneul
tenismanilor fruntași

9

1. Petre Mărmureanu 2. Sever Mureșan
1. Mărmureanu 8 victorii ; 2. Mu- 
reșap 7 v: 3. Popovici 5 v: 4—5. 
Marcu și Dron 2 v; 6. Sântei 1 v.

Radu VOIA

Etapa I a întîlnirii interju- 
dețene de alpinism organizată 
de comisia municipală de re
sort — București, a reunit în 
Bucegi (zona valea Urlătoa- 
rea Mare — valea Cerbului) 
74 alpiniști reprezentînd 8 a- 
sociații din București, Brașov, 
Zărnești, Hunedoara și Cîm- 
pulung Muscel. S-au escaladat 
fu acest prilej trasee de gr. I 
B pînă la IV A printre care : 
valea Gălbinele. valea Seacă 
între Clăi. Fisura Răsucită, 
Fisura Flamura Roșie.

Clasamentul etapei:
1. p.g.g. “ ;• “
2, Celuloza Zărnești 72 p ; 3. 
Grivița roșie — Buc. 22 p;
4. Muscelul-Cîmpulung 12 p ;
5. Sănătatea — Buc. 6 p ; 6. 
Mctalul-Hunedoara 6 p ; 7. 
Creația Brașov 6 p ; 8. Arma
ta Brașov 6 p.

Celelalte rezultate: Medi
cina Timișoara — Mureșul Tg. 
Mureș 5—2, C.S.M. Cluj — 
Petrolul Ploiești 4—3, Electro
nica București — Crișul Ora
dea 4—3.

ÎN CLASAMENTUL GENE
RAL (echipe mixte) conduce 
detașat Constructorul cu 14 p 
(7 victorii) urmat de Electro
nica 11 p, C.P.M. 9 p, (32’/2), 
Medicina Timișoara 9 p (28), 
C.S.M. "Cluj 9 p (27).

C.P.M. BUCUREȘTI domi
nă turneul masculin, acumu- 
lînd 24'/2 p, urmată de Medi
cina Timișoara 2O‘/2 p și Con
structorul 19‘/2 p.

ÎN COMPETIȚIA FEMINI
NĂ, pe primul 10c 
Constructorul cu 12 
posibile !), urmată de Electro
nica 9 p, C.S.M. Cluj și 
C.P.M. București 8 p.

Dintre rezultatele indivi
duale se remarcă pînă acum 
acelea înregistrate de Dan 
Bondoc (C.P.M.) și Alexandra 
Nicolau (Constructorul) — 
p din 7 posibile.

sc află 
p (din 14

ION FĂUȘ-coresp. principal

Clasamente
HANDBAL

FEMININ, CATEGORIA A

XT

1.
București 134 p ;

PAUL FOZOKOS-coresp.

tă...“ continua 
peditorul... Șl 
atenți!

O lectură,

devenit

cisiv atacant Și fructuos
realizator al jocului de
handbal.

★
A trecut un an de cînd

electricianul Gheorghe Stoi-

în 
în 
cu

Întrecerile tenis
manilor fruntași au 
luat sfîrșit la Pro
gresul, dar pe ta
belul turneului de 
selecție au rămas 
încă destule locuri 
albe. Duminică, un

singur meci s-a jucat pină la 
ultima minge. Sever Mureșan dis- 
punînd de Sever Dron cu 7—5, 
6—3, 3—6, 8—6. Intr-o altă partidă, 
Viorel Marcu a abandonat 
fața lui Constantin Popovici, 
momentul cînd era condus
6—4, 5—0. Marcu dovedește o slabă 
rezistență de turneu, ca și alți 
participant! de altfel, care acuză 
traumatisme șl îmbolnăviri. Do
vadă că pregătirile lor, pentru 
meciurile care cer efort prelungit, 
nu sînt încă puse la punct.

Ieri, s-a jucat un singur meci : 
Mureșan l-a învins pe Marcu cu 
5—7, 6—2. 6—2, 6—3. Celelalte două 
meciuri n-au produs foi de arbi
traj ci certificate medicale... Ceea 
ce este deosebit de concludent.

In această situație cu totul spe
cială, concursul se încheie fără ca 
toți jucătorii să fi disputat ace
lași număr de meciuri. Singurul 
cu palmaresul complet este Mure
șan, iar Mărmureanu — deși cu 
două meciuri în suspensie — ră- 
îhîne distanțat in fruntea clasa
mentului. Iată ordinea celor șase:

Rezultate din divizia B
MASCULIN : Constructorul

Arad — Utilajul Timișoara
62—60 (29—33), „U“ Craiova —
Politehnica Cluj 55—53 (27—32),

jj« Buc.
Petro-

_____ —— Arad
70—60 (34—34), St. roșu Bv. —

82-47

Petrolul Ploiești — „
78—83 (38—43), Știința 
șani — Constructorul
Medicina Timișoara’
(43—23). Farul Constanța — 
IEFS II 80-60 (34—31), Poli
tehnica Iași — Petrolul Ploiești 
86—62 (42—29), Crișul Oradea 
— Știința Mediaș 92—88

(47—41) ; FEMININ : 
Oradea — Voința Tg.
55—51 (31—24, 49—49), 
Cluj — Foresta Arad 
(32—42), Politehnica Bv. — 1)W 
Iași 60—52 (25—25), Pedagogic 

i — Rapid II Bucu- 
,U“ Timi- 

64—46 
— Po- 
50—25 

— Să- 
38—63

Constanța 
rești 64—62 (30—26), 
șoara - ~ ' '
(36—26), 
litehnica II București 
(29—10), “ '
nătatea 
(13—34).

- Record Cluj 
Politehnica Bv.
Foresta Arad 

Satu Mare

Voința 
Mureș 

Record 
42—72 

— .,U“

Dinamo pe primul loc în „Cupa Sportul 4
Pentru prima dată de la în

ceperea diviziei A, Dinamo se 
află în fruntea „Cupei Sportul". 
Cîștigătoarea trofeului va fi 
decisă, însă, joi seara, în sala 
Floreasca, cînd se va desfășu
ra tradiționalul derby Dinamo- 
Steaua. Pînă atunci clasamen
tul „Cupei Sportul" este ur-

mătorul: 1. Dinamo 188 p, 2. 
Steaua 179 p, 3. „U“ Cluj 150 
p. 4. ,.U“ Tmș. 122 p, 5. Polit. 
Buc. 116 p, 6. IEFS 103 p, 7.

~ ~ Galați 92 
Polit. Bv.
56 P,

Rapid 97 p, 8. Polit. 
p, 9. ICHF 89 p, 10.
67 p, 11. Comerțul 
Voința 33 p.

1. Univ. Tim.
2. Univ. Buc.
3. Confecția
4. Rul. Brașov
5. I.E.F.S.
6. V-ța O-hel
7. Progresul
8. Cons. Tim.
9. Rapid

10. C.S.M. Sibiu

22
22
22
B3
22
22
22
22
22

2
4
4 

11 
12

285-196
29-2-224 
285-236 
265-283 
262-202
229-247-17 
263-301 
217-235 
227-263

2
2
2
3
2
3 12
3 12
2 13
2 14

38
34
34
19
18

17
16
14

10. Rafinăria

22 5 3 14 189-247 13

MASCULIN, CATEGORIA A

1. Steaua 17 16 0 1 350-237 32
2. Din. Buc. 19 13 2 4 304-240 28
3. „U“ Cluj 39 12 0 7 270-258 24
4. Buc. 19 11 2 6 291-262 24
5. Polit. Tim. 18 8 3 7 293-270 19
6. V-ța Buc. 19 7 3 9 325-360 17
7. Din. Brașov 18 6 2 10 289-305 14
8. Din. Bacău 10 5 1 13 291-338 11
9. Min. B. M. 19 4 2 13 273-353 10

7
Teleajen

19 3 1 15 262-325

RUGBY

1. Steaua 18 15 1 2 275— 96 49
2. Grivița 16 15 1 0 272— 77 47
3. Dinamo 18 12 2 4 245— 98 44
4. Univ. 17 12 0 5 140 88 41
5. Știința 18 10 3 5 129—104 41
6. Farul 18 9 2 7 152—127 38
7. Poli. 18 9 1 8 124— 84 ,87
8. Rulmentul 18 5 2 11 91—150 30
9. Agronomia 18 5 1 12 87—205 29

10. C.S.M. 17 4 3 10 70—191 28
11. Vulcan 18 2 1 15 102—221 23
12. Progresul 18 0 0 18 62—320 18

BASCHET

DIVIZIA

1. Dinamo
2. Steaua
3. „U“ Cluj
4. „U” Timiș.
5. I.E.F.S.
6. Poli. Buc.
7. Rapid
8. I.C.H.F.
9. Poli. Gl.

10. Poli. Bv.
11. Comerțul
12. Voința

două, 
Rtnduri lapidare, 

tristețe imensă.
...să mă reîncadrez în ria
dul oamenilor onești și să 
redevin acel bun și util 
handbalist pe care-1 intuiau 
cu doi ani în urmă, primii 
specialiști din țară“.

Revedem semnătura — 
GHEORGHE N. STOICA — 
și ea ne trimite la ziua 
aceea din februarie ’69, 
cind o instanță judecăto
rească din Sibiu ii conda
mna la o lungă pedeapsă 
pe trei tineri vinovați de 
huliganism și viol!

Printre ei, Gheorghe Stoi
ca, acel talentat echipier al 
Textilei Cisnădie, și una 
din speranțele handbalului 
la acea oră.

Ochiul și mintea refuzau 
să vadă și să înțeleagă! 
După cum refuzau să-i ac
cepte pe cei ce se angaja
seră să-l salveze : părinți, 
profesori, antrenori, acti-

cinci.
tie o

ca trăiește rigorile peniten
ței. Acolo, tînărul — debor
dant de energie și elanuri 
— reflectează, desigur, la 
cite ar. fi putut realiza de 
nu s-ar fi lăsat pradă unor 
instincte degradante.

Și, sintem siguri, primul 
obiect al meditației sale, tot 
sportul a rămas.

Favorit al sorții 
ponent al lotului 
de juniori și, apoi, 
ret, prezent la trei turnee 
in străinătate — Stoica, pă
truns pe poarta afirmării, 
ar fi putut atinge, pină 
astăzi, prin corectitudirțe și 
muncă, împlinirile altor co
legi de promoție sau gene
rație sportivă, precum Chi- 
cid, Dan Marin, Dumitru 
sau Birtolom.

Și, poate, nicicind oglin
da cu două fețe nu l-a răs
colit mai profund, decît în 
zilele acelea supreme pe 
care ni le-a oferit Campio
natul mondial din Franța, 
competiție la care — cine 
știe — poate și el ar fi fost 
ales să ne reprezinte și,

— corn- 
național 
de ține

iarăși, cine știe, poate ne-ar 
fi reprezentat cu succes.

Dar, obligat pentru un 
timp la penumbră, Stoica 
se rezumă la a trimite fe
licitări foștilor săi coechi
pieri (un gest deosebit, de 
altfel) și solicită 
cind va 
lății — 
sprijin 
sportivă.

Si, 
toată 
durile acestea vor ajunge 
la el.

Legile socialiste sînt fă
cute pentru om ca să-l o- 
crotească și să-l dirijeze pe 
căile demnității și ale co
rectitudinii. Iar pedeapsa 
e menită — prin funcțiile 
ei curative — să corecteze 
sinuozitățile din comporta
re, acolo unde, nedorit, ele 
apar.

Pedeapsa nu pune stigma
te asupra celui care a su
portat-o. ea poate fi ștearsă 
din memoria colectivului 
atunci cînd individul dove
dește că s-a îndreptat.

Penitența nu-l declasează, 
iar societatea nu-l aruncă 
sau ignoră pe cel ce a fost 
victima unor rătăciri. Pre
cum suspiciunile. în con
dițiile unei comportări ire
proșabile, se sting una după 
alta.

Munca și corectitudinea 
au fost și rămîn principa
lele greutăți care-l cînti- 
resc și-l promovează pe 
om !

Iată măsurile de care 
ești obligat să ții seama în 
cursa ta de reabilitare so
cială și reafirmare sportivă, 
Gheorghe N. Stoica !

Nuja MUȘCELEANU

pentru 
veni sorocul liber? 
reabililare socială, 
pentru reafirmare
răspundem, avînd
1D-Z'.---  .J rin-

ți > - ____ ,
certitudinea că

Pronosticul în fotbal

A — MASCULIN

21 19 2 1783—1416 40
20 17 3 1592—1322 37
21 16 5 1499—1337 37
21 12 9 1607—1565 33
22 10 12 1466—1521 32
21 11 10 1463—1385 32
21 10 11 1580—1574 :;i
21 9 12 1519—1609 30
21 8 13 1526—1556 29
21 8 13 1406—1599 29
21 5 16 1336—1562 25
21 1 20 1331—1612 22

(Urmare din pag. 1)

al celui care, cîntărind șanse
le formațiilor se bazează pe 
elemente de comparație: cali
tatea jucătorilor, validitatea 
echipelor, locul de desfășu
rare a meciului etc ? Dacă 
totuși, să zicem, Angelo Nicu- 
lescu nu cîștiga frecvent la 
Pronosport, aceasta reprezintă 
de fapt farmecul unui con
curs care lașă speranțe ori
cui. Șt la urma urmei, propor
ția de hazard nu e oare a- 
ceeași și in deznodămîntul o- 
ricărei partide de fotbal 1

— Ce argumente au vali
dat amploarea cvasi-uni- 
versală a pronosticurilor 
fotbalistice în epoca noa
stră ?

— In Europa, numai două 
sau trei țări nu au introdus 
încă acest sistem de pariuri. 
Franța, de pildă, încurajează 
exclusiv rămășagul la cursele 
de cai, cu numeroasele va
riante : „pari mutuel“, „tier
ce", „sweepstake", cel mai a- 
desea combinate cu loteria. 
In ceea ce ne privește, pot să 
vă ofer trei argumente, sper 
convingătoare, care explică 
opțiunea jucătorului român. 
In primul rînd, concursul 
fiind lansat de o organizație 
de stat — cu excluderea pa
costei pe care o reprezintă 
bookmakerii — jucătorii au 
un sentiment de certitudine

în privința corectitudinii și 
garanției operațiunilor. In al 
doilea rînd, există posibilita
tea obținerii unor premii a- 
tractive in schimbul unor de
puneri minimale. In al trei
lea și cel mai important rînd, 
fiecare jucător ar trebui să fie 
conștient de contribuția vo
luntară pe care jucînd, deci 
comițînd un act aproape gra
tuit, o oferă mișcării sportive 
românești. După cum se știe, 
din fondurile realizate, o par
te se întoarce la jucători sub 
forma premiilor, iar cealaltă 
parte — extrăgind 
cheltuielilor de regie — 
destinată (in totalitate, 
doar o cotă, ca în alte părți) 
construcțiilor sportive, 
pamentului sportiv. Această 
dualitate în rezultate ne-a în
dreptățit să lansăm sloganul: 
„Pentru tine, pentru sport, — 
Pronosport!" In concluzie, ac
tivitatea noastră se dovedește, 
la o analiză mai atentă folo
sitoare atît populației cît și 
mișcării sportive.

— Presa franceză. în 
special, potrivnică sisteme
lor de „toto", „pronosport" 
sau ,,pool“, le acuză că ar 
vicia atmosfera pe stadi
oane.

— Nimic mai puțin adevă
rat decît prejudecata că „pro- 
nosportistul" își modifică pre
ferințele în tribună potrivit 
modului cum și-a completat 
buletinul. Anecdotic, aș putea: 
să vă ofer exemplul celor mai

scandaluri pe te- 
fotbal tocmai in

firește
- este 
, nu

echi-

răsunătoare 
renurile de 
țările în care nu există sis
teme de pronosticuri cum ar 
fi America de Sud! Este evi
dent că pasionații fotbalului 
de la noi privesc meciurile 
uitînd de pronostic. Teste spo
radice, efectuate cu prilejul u- 
nor intîlniri cu „pronospor- 
tiștii", au dovedit interesul 
pasionat al acestora pentru 
lumea fotbalului, independent 
de actul pariului. In cazul 
nostru, corupția morală pare 

minoră, absolut

sau superior costului vehicu
lului respectiv.

— în cazul, construirii 
mult așteptatului hipodrom 
republican la București, nu 
ați fi dispus să preluați și 
pariurile la curse ?

— Totul depinde de orga
nul tutelar al 
hipice. Noi fiind o unitate 
specializată 
cesta, dacă vom fi solicitați, 
ne declarăm gata să preluăm 
organizareai pariurilor hipice.

concursurilor

în domeniul a-

exclusă, sau 
accidentală.

— într-o desfășurare tra
dițională, 
rutinei sau plictiselii, 
șanse de inovație există în 
sistemele de joc ?

— Începînd din 1965, con
cursurile noastre se află în
tr-o evoluție ascendentă, fa
vorizată de mai miilți fac
tori: conjunctura economică, 
oferind populației un dispo
nibil bănesc mai mare; dez
voltarea și consolidarea teh
nică și organizatorică, a re
țelei noastre de vînzare; creș
terea numărului și a valorii 
premiilor. In privința noută
ților — în afara celor aștepta
te, printre care un concurs 
suplimentar dedicat turneului 
final al C.M. de fotbal — pot 
să vă comunic ultima noastră 
măsură care prevede atribui
rea imediată de automobile, 
la alegere, celor care cu ob
ținut un premiu echivalent

supusă eventual 
ce

— Și o ultimă întrebare1 
în ce raporturi vă aflați 
cu lumea oficială a fotba
lului, beneficiare — nu nu
mai de popularitate — a 
concursurilor dv?

— Un singur reproș ne stă 
la îndemînă, cel privitor la 
regularitatea calendaristică a 
campionatului divizionar de 
fotbal. Desele modificări de 
program, adesea în ultima 
clipă, ca și întreruperile în 
fluența competiției, ne produc 
dificultăți în alcătuirea bule
tinelor 
este și 
lor ce 
pelăm 
campionatul italian.
din urmă reprezintă un mo
del de regularitate. A fost 
nevoie să se producă marea 
dramă a inundațiilor de la 
Florența, pentru ca întreg ca
lendarul să se modifice totuși 
doar cu un singur meci și nu 
fără scuzele de rigoare!.

de concurs. Acesta, 
răspunsul cuvenit ce- 
ne întreabă de ce a- 
adesea la meciuri din 

Acesta



I

(Urmare din pag. 1)

JJDialogul" reprezentativelor de tineret...
(Urmare din pag. 1)

echipa să sufere modificări 
de ultim moment, nefiind ex
clusă introducerea lui Doru 
Popescu, Florescu, Both sau 
Bălan.

HOTELUL LIDO :
După ce au efectuat dumi

nică dimineață un ultim an
trenament comun, la Houlga- 
te (Calvados), tinerii fotbaliști 
francezi s-au îmbarcat luni 
după prînz, la Orly, sosind în 
seara aceleiași zile la Bucu
rești. La această oră, lotul 
francez se află găzduit în ca
merele elegantului hotel bucu- 
reștean „Lido“.

Antrenorul echipei, Henri 
Guerin, fost selecționer unic 
al primei reprezentative în 
perioada preliminariilor cam
pionatului mondial din 1966,

a deplasat la București — 
după propria-i mărturisire — 
jucători tineri și neexperi
mentați, dar talentați, dornici 
de o cit mai rapidă ascensiu
ne. în ceea ce privește for
mația pe care o va alinia as
tăzi, Guerin s-a oprit asupra 
următoarelor nume : RIGONI 

GOUEFFIC, 
OSMAN, 

BARQUE,
GALLICE, DELLAMORE.

★
Partida — precedată de 

meci între două echipe 
copii — va fi arbitrată
centru de bulgarul Raduncev, 
ajutat la linie de G. Ghemin- 
gean și A. Bentu.

★
După cum ne informează 

conducerea federației, și la a- 
ceastă întîlnire ACCESUL E- 
LEVILOR ESTE GRATUIT.

— VANUCCI. 
RIO, BAUDA. 
MEZY, FLOCH,

un 
de 
la .

Ne-a scris C.
stimate tovarășe

REDACTOR ȘEF,
Cu cîteva zile in urmă, un lapi

dar comunicat publicat în „Spor
tul* sublinia acordul părților, an- 
trenor-club, pentru desfacerea 
contractului de muncă al subsem
natului. Ceva mai mult, în coti
dianul piteștean „Secera și cio
canul “ a apărut și o completare, 
sub forma unui interviu care, 
citit mai atent, lăsa să se între
vadă incompetența mea. Cum 
toate acestea nu sint în măsură 
să redea realitatea, mă văd ne
voit să solicit și publicarea punc
tului meu de vedere. Nu de alt
ceva dar, de aproape fiecare dată 
cînd am fost obligat să părăsesc 
un club — fie că era vorba de 
Dinamo Bacău sau Universitatea 
Cluj, ca să le numesc numai pe 
ultimele două — s-a subliniat, de 
către cei interesați, că atitudinea 
mea este expresia exclusivă a 
instabilității. Ulterior, timpul a 
dovedit că cei care provocau 
aceste „divorțuri" s-au eliminat ei 
înșiși iar eu și cei care nu trăiesc, 
ca și mine, întîmplâtor pentru 
fotbal, am rămas, în pofida false
lor taifune, să-l apărăm, să mun
cim ca el să fie mai frumos, 
spectaculos, mai eficace.

A trecut un an de cînd, în 
campionat, am fost solicitat 
conduc sectorul tehnic la 
Argeș, mai bine zis să evit 
nenta retrogradare a echipei. 
Efortul psihic, greu de imaginat, 
al unei asemenea tentative și-a 
găsit echivalentul în aprecierile 
ce au fost făcute, la timpul res
pectiv. Numai că, rămînind în 
continuare la acest club, pe mă
sură ce timpul se scurgea, îmi 
apăreau, tot mai clar, gravele 
deficiențe care nu permiteau să 
se nască, în acest club, climatul 
de competență, răspundere și ma
turitate fotbalistică ca și cauza 
lor sau, mai precis autorul lor. 
Și culmea, toți cei în drept, obli
gati să depisteze nedorita activi
tate citată, ocoleau, în toate cazu
rile de litigiu ivite, tocmai numele 
vicepreședintelui salariat Puiu Ra- 
paport. Ce am de spus în legătură 
cu acest om. Pe scurt (sperind că 
o voi putea face în curînd și mai 
pe larg, chiar la Pitești) actualul 
vicepreședinte al clubului este de 
fapt prea puțin legat de acesta, 
fiind un navetist pe ruta Bucu
rești — Pitești — București 
(unde-și are domiciliul stabil), se 
arată prea puțin interesat de pre
gătirile echipei (intr-un an de 
zile a participat de 2—3 ori la 
antrenamente și nu do la început 
pină la sfîrșit); activitatea lui se 
duce, mai ales, pe culoarele fede
rației unde crede că utilitatea sa 
este mai mare ; el este cel care 
decide, de unul singur, asupra 
transferărilor de jucători și de 
achizițiile celor noi, după criterii 
nu tocmai ortodoxe, în loc să se 
ocupe de crearea condițiilor de 
pregătire. (în acest sens, mi se 
pare demn de amintit că, după 
revenirea din turneul din Africa, 
F.C1 Argeș n-a avut unde să se 
antreneze timp de cîteva săptă
mîni. utilizînd, drept teren, asfal
tul din fața stadionului, în timp 
ce tovarășul respectiv lua trenul 
sau mașina spre București). De
nigrarea jucătorilor, instabilitatea 
antrenorilor au constituit metode 
de lucru pentru vicepreședintele 
clubului nostru.

In urma unor insistențe coti
diene, care mî-au aparținut, orga
nele locale și federația au pus la 
dispoziția clubului, intr-un singur

mai

plin 
să 

F.C. 
imiu

Azi, la Sofia

Bulgaria (sel. olimpică)
U»»

11

In cursul zilei de ieri, echi
pa de fotbal „U“ Cluj a ple
cat la Sofia, unde va întîlni 
azi selecționata olimpică a 
Bulgariei.

în această partidă clujenii 
vor alinia formația care a e- 
voluat duminică la Petroșani.
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Cu cîteva ore înaintea fluierului
elvețianului Hubert•••

Divizia C155 de goluri, in etapa a XXII-a
depune ,pe tricolori la por
țile stadionului Auguste-De- 
laune, unde sint așteptați de 
numeroși ziariști și fotorepor
teri. Antrenorul Angelo Nicu- 
leșcu le cere, însă, tuturor un 
răgaz de o oră, adică atît cit 
este prevăzută durata ședin
ței de pregătire.

Antrenamentul începe cu o 
„porție" de gimnastică, conti
nuă cu exersarea procedeelor 
tehnice de bază și se încheie 
cu o „miuță" între două for
mații alcătuite pe principiul 
unui echilibru valoric. Se 
joacă 25 de minute între „tri
courile galbene" (Răducanu, 
Lupescu, Dinu, Mocanu, Du
mitru, Nunweiller, Neagu, Do
mide, Dumitrache) și „trenin
gurile albastre" 
Sătmăreanu, Dan, 
Pescaru, Dobrin. 
Dembrovschi).

La înapoiere, in 
după ce notez formația defi
nitivă, declanșez sin dialog, 
la temă, cu antrenorul Angelo 
Niculescu :

— Așadar, începeți cu Do
mule...

— Cum vă spuneam și la 
înapoierea din Brazilia, tur
neul sud-american a cristali
zat formula de echipă, lăsîn- 
du-ne o singură dilemă: Bo
brin sau Domide ? Pe Do
brin l-am „văzut" la Stuttgart, 

■ pe Domide îl vom observa la 
Reims.

— Oricum, nu-i ușor de a- 
les. fiecare din ei venind la 
examen de Ia școli total di-

(Adamache, 
Deleanu, 
Lucescu,

autocar.

Teașcă
an, mai mulțe detalii de instruire 
și educație decît în toți anii de 
pină acum și anume : teren de 
joc excelent, un alt teren cu 
zgură (netermînat încă), bâzin- 
saună, instalație de oxigenare 
pentru refacere, autobuz, un edi
ficiu corespunzător pentru birou
rile clubului șl pentru amicii 
echipei, clădire bine amenajată, 
în vederea organizării stagiilor 
de pregătire. Fără să mai pun la 
socoteală începerea lucrărilor la 
două noi terenuri (unul cu nisip, 
ca pe plaja de la Copacabana), 
terminarea proiectului pentru mă
rirea actualului stadion cu mcă o 
tribună de cca. 19 000 de locuri, 
cu sală dedesubt și pistă de tar
tan, lungă de 140 de metri, cu 
săli pentru alte discipline spor
tive, cu bazin de înot, camere de 
tratament și investigații fizico- 
biologice etc. De toate aceste 
realizări tovarășul P. Rapaport a 
fost străin.

A urmat memorabila mea sus
pendare, ordonată de federație. 
Un evident abuz de putere. în 
funcția pe care o deținea, iov. 
Rapaport avea datoria să-i lămu
rească pe cei in drept că în nici 
un text de lege sportivă autohtonă 
nu există o prevedere care să-l 
excludă pe antrenor de la un joc! 
Nu numai că n-a făcut-o, dar a 
ajuns pînă acolo incit,' in ‘ziuă de 
13 aprilie 1970, s-a oferit să aducă 
scrisoarea secretarului federației, 
tov, F. Tănăsescu, prin care eram 
reclamat pentru indisciplină, gră
bind astfel scoaterea mea din 
club.

Merită însă să spun că, în urma 
primei sancțiuni primite, am pre
dat carnetul de antrenor clubu
lui, pentru a fi înaintat federa
ției, care cam aceasta cred că și 
dorea. Am continuat însă antre
namentele fără să vizionez vreun 
meci al echipei. Această situație 
consumîndu-se, am solicitat clu
bului o funcție administrativă, 
eventual chiar postul de vicepre
ședinte — deținut de tov. Rapa- 
port — al cărui salariu se apropie 
de cel al unui antrenor de cate
goria întîi, cu echipă în divizia 
A, obligîndu-mă, în noua postură, 
să răspund, în continuare, și de 
treburile tehnice, chiar și în ziua 
meciurilor, cu aceeași abnegație, 
hotărîre și perseverență. Toate 
acestea le-am făcut pentru a-mi 
proba adeziunea la F.C. Argeș și» 
în același timp, pentru a conti
nua, din această funcție, să de
monstrez că fără conducători

competențl și pasionați și fără 
tehnicieni de valoare șl curajoși 
fotbalul nostru nu se poate ridica 
la nivelul cerințelor.

Momentan am rămas cu un re
gret : acela că n-am fost înțeles 
de toți factorii vieții locale, căci 
cei de la „centru" (federație) și-au 
dovedit public ostilitatea față 
de mine. Dar, autorii trișajului 
și cei ce-1 regizează, uneori cu 
pricepere, sint depistați și scoți 
din arenă, mai devreme sau mâl 
tlrziu, ața cum s-a întimplat cu 
cei care n-au văzut in fotbal o 
pasiune de zl eu zi. așa cum o 
dovedețe chiar și unii conducători 
ai altor mari formații alo lumii, 
care, după cum se știe, plătesc 
bani grei pentru a se afla in fot
bal. Și nu invers, ca în cluburile 
noastre.

Așa stind lucrurile, voi Încerca 
să mal păstrez curată (in pofida 
celor întlmplate și a celor ce vor 
urma, poate) convingerea că se 
va da totuși curs favorabil solici
tării mele de a conduce clubul 
F.C. Argeș. Tocmai spre a-ml 
dovedi stabilitatea la acest club 
pe o durată care să infirme ușu
rința cu care sint etichetat ca 
instabil. Pentru că — repet — 
sint dornic Șl mă simt capabil să 
Iau. de Ia cap, o activitate de re
generare a clubului prlntr-o mun
că pornită de la bază, aproape 
de la detaliu, cu copiii, juniorii, 
tineretul și seniorii creind clima
tul propice pentru rezultate vi
itoare, bazate — nu pe «refe
rințe, cum s-a procedat în fotbalul 
nostru — cl pe necesități, adău
gind pe harta țării, în dreptul 
Pițeștiului, alături de marile rea
lizări economlco-sociale și pe cele 
ale fotbalului, sprijinit de grija șl 
interesul pe care cei din acest 
minunat oraș i-o poartă, poate, 
ca nimeni alții.

Constantin TEAȘCA

ferite : în timp ce piteșteanul 
aduce echipei culoare, un 
dram de strălucire, arădanul 
e ceva mai melodic, mai bă
tăios și mai apt pentru... 90 
de minute.

— In felul lor, ambii ne-ar 
fi foarte utili, și s-ar putea 
chiar să-i folosim pe amîn- 
doi chiar aici, începînd cu 
Domide și jntroducîndu-l în 
teren pe Dobrin în repriza 
secundă.

— La Brașov, la partida de 
verificare cu Steagul 
spre final, publicul îl 
pe Dobrin în 
gu...

— ...Dorință, 
vată, întrucît, 
deschidere, Dobrin le oferise 
spectatorilor cîteva „numere", 
în timp ce Neagu n-a prea 
fost... Neagu. A fost puțin ju
cat, iar ceea ce a încercat de 
unul singur nu i-a reușit.

— Totuși, cred că o „dispu
tă" Neagu-Dobrin nu există...

— Absolut. Rapidistul este 
omul de gol, iar piteșteanul 
rămîne creatorul de situații. 
Vom vedea, 
spune — în 
— meciul de

— Apropo : 
testul de la 
apreciați partida de aici ? Mai 
grea, mai ușoară ?

— Nici un meci nu-i ușor 1 
Desigur, francezii nu posedă 
valoarea fotbaliștilor vest- 
germani, ei n-au un Becken
bauer sau un Overath, 
exemplu, dar au de partea 
atuul echipei despovărată 
griji, care, în meciurile 
calificatele la „mondiale", 
runcă în luptă, înainte 
toate, orgoliul rănit al celor 
ce rămîn acasă.

Apoi, nu uitați că exact în 
ziua în care noi făceam 1—1 
la Stuttgart, echipa Franței 
realiza același rezultat în 
compania Bulgariei, la capă
tul unui meci în care elevii 
lui Boulogne au dominat în 
majoritatea timpului.

— Am. cu mine, „France 
football“-ul cu clasamentul 
european al anului 1969. 11 
cunoașteți ? România figurea
ză pe locul 5, avînd tn fată 
doar pe Anglia, Suedia. R.F. 
a Germaniei și Italia. După 
noi... 26 de reprezentătive ' 
Ne cam „obligă" acest cla
sament... Si la rezultat, și la 
joc... Ce spuneți ?

— Obligă, cred eu, și sim
pla etichetă de finalistă în 
Mexic, dar noi — după cum 
am mai spus și înainte de 
Stuttgart — nu ne vom face 
un scop în sine din aceste 
partide de verificare, care nu 
urmăresc altceva decît veri
ficarea potențialului de joc 
pentru Guadalajara. Dacă

locul lui

roșu, 
cerea 
Nea-

moti-oarecum
in meciul de

insă, ce ne va 
toate privințele 
mîine. (n.r. azi). 
comparativ cu 
Stuttgart, cum

de 
lor 
de 
cu 
a- 
de

jocului, pe care 
mai bun, vom 

rezultat favora-

prin factura 
îl doresc cit 
obține și un 
bil, va fi cu atît mai bine. 
Cine nu ține la cartea de vi
zită 2

Terminînd agreabilul dia
log cu antrenorul primei noas
tre reprezentative, iată, sti
mați cititori, ultimele infor
mații din tabăra „cocosului 
galic".

Jucătorii francezi, antrenați 
de cunoscutul Georges Bou
logne. si-au petrecut ultimele 
săptămâni in cantonamentul 
de la Deauville, de unde s-au 
deplasat, simbătă, la Caen. 
pentru a întîlni intr-un meci 
de verificare echipa de tine
ret, plecată luni spre Bucu
rești. Meciul a fost neașteptat 
de disputat, prima reprezen
tativă reușind să cîștige cu 
greu, 1—0, gratie unui auto
gol.

Antrenorul Boulogne s-a de
clarat mulțumit de evoluția 
elevilor săi, mulțumire care 
i-a fost, desigur, sporită șt de 
faptul că medicii au reușit 
să recupereze pe doi dintre 
prezumtivii titulari — Buck 
si Rostagni — accidentali nu 
de mult. De asemenea, testul 
amintit a scos în evidență 
forma excelentă a mijlocașu
lui ofensiv Michel, conducă
torul de joc al reprezentati
vei, cel care a înscris — la 
Rouen — unicul gol în poarta 
bulgarului Simeonov. Legat 
de Michel, trebuie să fac o 
paranteză, și să vă comunic 
că necesitatea strictei supra
vegheri a acestuia reprezintă 
Si motivația pentru care Du
mitru va juca mîine (n.r. azi) 
pe postul de mijlocaș stingă.

La ora cînd transmit, aceste 
rînduri, fotbaliștii 
plecați din Paris 
neață, se află în 
Fere-el-Tardenois, 
marți dimineață vor veni, cu 
autocarul, la Reims.

tn ceea ce privește intere
sul cu care este așteptată aici 
partida, trebuie să vă. spun 
că întreaga presă acordă spa
ții largi acestui eveniment. — 
se consideră că o eventuală 
victorie a gazdelor ar consti
tui un rezultat de prestigiu 
pentru o echipă care a făcut 
un ultim sezon destul de slab 
— și că televiziunea franceză 
transmite în direct toate cele 
90 de minute ale meciului.

Seria I, cea

Seria I
Iași

mai

15.
16.

Letca Bacău

Comănești — Con-
Platra Neamț 2—1

Roman Fulgerul

Nicolina

Penicillna
4—2 (1—0)

Minerul 
structorul 
(0—1)

Victoria
Dorohol 7—0 (4—0)

Textila Buhuși — Rarăul Cîm- 
pulung 6—0 (4—0)

Textila Botoșani
Iași 1—0 (1—0)

Foresta Fălticeni — C.F.R. Paș
cani 1—1 (0—1)

Minobrad Vatra Dornei — Pe
trolul Moineștl 1—1 (1—0)

(Corespondenți : V. Diacones-
cu., I, Bîrzan, G. Groapă, I.
Vieru, T. Ungureanu, D. Cră-
ciun, P. Spac).
1. Textila Bt. 20 12 4 4 33-18 28
2. C.F.R. 20 12 3 5 43-19 27
3. Victoria 21 11 4 6 53-23 26
4. Nicolina 20 10 5 5 47-20 25
5. Foresta 21 10 3 8 34-24 23
6. Petrolul 20 8 6 6 32-21 22
7. Minobrad 20 8 5 7 17-26 21
8. Letea 21 9 2 10 33-27 20
9. Minerul C. 20 8 4 8 23-33 20

10. Penicilina 21 7 4 10 20-44 18
11. Textila Bh. 21 8 1 12 34-34 17
12. Rarăul 21 6 5 10 27-46 17
13. Constructorul 21 5 5 11 23-46 15
14. Fulgerul 21 7 1 13 29-61 15
15. Min. G. H. 20 6 2 12 27-33 14

Etapa viitoare
— Minobrad, Fulgerul 
rul G. H., Minerul C.

★

eficace (27 g)

15
11
C.

Progresul C. 22 4 7 11 19-46 
Progresul B. 22 2 7 13 13-38

Etapa viitoare : Progresul
— Caralmanui, Carpați — Dacia. 
Unirea C. — Prahova, Sportul 
(Ț.U.G.) — Sirena, Petrolul —
I.R.A., Autobuzul — '
Progresul B. — Unirea 
mia — Comerțul.

Seria a V-a

Flacăra, 
D., Clit-

Tg. JiUUnirea Orșova — Jiul 
0—1 (0—0)

Vulturii textila Lui 
getica Tr. Severin _ .

Electromotor Timișoara 
nerui Lupeni 1—1 (1—lj

Dunărea Calafat — 
Bocșa 1—2 (0—1) 

progresul Strehaia — 
roșu Plenița l—O (1—0)

Furnirul Deta — C.F.R. 
sebeș 2—1 (2—1)

Minerul Motrp — 
mișoara 0—0

Victoria Caransebeș 
iul Topleț 0—0.

(Corespondenți : I. lacob, C. 
Olaru, I. Ene, șt. Zvlgnea, C. 
Bărboi, N. Sorinca, * 
nu șl M. Mutațcu).

22 15 3
22 12 3

>goj — Ener- 
I—0 (0—0)

Ml-

Minerul

Steagul

Caran-

r.

u.

A.

M. Ti-

Meta-

Jirovea-

francezi, 
luni dimi- 
localitatea 
de unde

Partida internațională de 
fotbal dintre reprezentativele 
Franței si României va fi 
transmisă de posturile noas
tre de radio astăzi, cu înce
pere de la ora 21,30.

Numele ți prenumele:

CUPON DE CONCURS

Adresa :

mal) : C.F.R.
Mine- 

. . Textila
Bt.. Penicilina — Nicolina, Pe
trolul — Foresta, Letea — Ra- 
răul, Constructorul — Victoria.

Seria a ll-a
Electronica

Gloria

Șoimii

Dună-

Tecucl

Meta-

1. U.M.T.
2. Vulturii
3. Minerul
4. Minerul
5. Victoria
6. Electromotor
7. Jiul
8. Metalul
9. Minerul

10. Steagul
11. C.F.R.
12. Furnirul
13. Dunărea
14. Energetica
15. Progresul
16. Unirea

Etapa viitoare :
Progresul, Electromotor — 
U.M.T., Unirea — Metalul, Jiul 
— Minerul M., Energetica — 
Dunărea, Minerul L. — Mine
rul B., Victoria — C.F.R., Stea
gul — Furnirul.

4
7

47-12 33
58-27 27

Vulturii

C.F.R.,

N.R. Publicina scrisoarea an
trenorului C. Teașcă, a cirui ac- 
tiv<tate șl atitudine — chiar și 
față de ziarul nostru — sint de 
mai multă vreme contradictorii și 
controversat comentate, redacția 
consideră că acționează tn baza 
unui principiu pe care-l dorește 
promovat in întreaga noastră via
ță sportivă, acela potrivit căruia 
oricui — în cazul de față an
trenorului C. Teașcă — trebuie să 
i se dea prilejul de a-șl expune 
opiniile în fața maselor de prac- 
ticanți și iubitori ai sportului.

ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU 
... ,......... >: din iiecars grupă

primele DOUA CLASATE)?
A
B
C
D

2. CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL î

1. CE ______ „
SFERTURILE DE FINALA (reamintim 
te califică * ‘ — •**•**

GRUPA
GRUPA
GRUPA
GRUPA

J

Ancora Galați 
Obor 1—0 (1-0)

Petrolul Berea
C.F.R. Galați 2—0 (2-0)

Rulmentul Bîrlad — 
Buzău 1-0 (1-0)

Petrolistul Boldești — 
rea Brăila 3—1 (0—0)

S.U.T. Galați — A.S.M.
1—1 (0—0)

Metalurgistul Brăila — 
Iul Plopenl 0—0

Metalul Buzău — Chimia Oraș 
Gh. Gheorghiu-Dej 1—0 (1—0)

Unirea Focșani — Locomotiva 
Adjud 4—0 (2—0)

(Corespondenți : V. Șlefănes- 
cu, M. Plopeșcanu, E. Solomon, 
N. Dincă, Ș. Constantinescu, 
Cristea, M. Dumitru, 
liu).

1. Metalul
2. Ancora
3. șoimii
4. Electronica
5. A.S.M.
8. Metalurgistul
7. Rulmentul
8. Metalul
». Petrolistul

10. Chimia
11. S.U.T.
12. Unirea
13. Glorii C.F.R.
14. Dunărea
15. Petrolul
16. Locomotiva

Etapa viitoare : Metalul p. — 
aetrolul, Rulmentul — Unirea, 
Metalurgistul — Dunărea, Gloria 
C.F.R. — Ancora, Metalul B. — 
Șoimii, Locomotiva — S.U.T.,
Electronica — A.S.M.. Chimia— 
Petrolistul.

Seria a Vl-a

V. 
E.

D.
Mano-

44-10 33
27-22 27

V.

S. N.

Bucu-

I.M.U,

T.

Olimpia

I.C.A.B.

Minaur

Arieșul

Arieșul Cîmpia Turzil — In
dustria sirmei Cîmpia Turzil 
0—3 (0—1)

Minerul Baia de Arieș — Mi
nerul Gheiar 2—2 (1—1). S-a ju
cat la Zlatna.

Metalul Aiud — Mureșul Deva 
4-0 (1—0)

Tehnofrig Cluj 
Zlatna 1—2 (0—1) 

știința Petroșani 
Turda 4—2 (2—0)

A.S.A. Sibiu — Independența 
Sibiu 1—1 (1—0)

soda Ocna Mureș — Aurul 
Brad 1-0 (1—0)

Minerul Teliuc — Victoria Că- 
lap 1—0 (0—0)

(Corespondenți : 
Abrudeanu, I. * 
rel, S. Bâloi, 
tan).

1. Minaur
2. Metalul
3. Minerul
4. Victoria
5. ind. sirmei
6. Indepehdența
7. Arieșul —
8. Mureșul
9. Arieșul

10. Soda
11. Minerul
12. știința
13. Aurul
14. A.S.A. Sibiu
15. Tehnofrig
16. Min. B. A.

P. Toqpa, I. 
Șomogyl, r. Au- 
l. Rie, — “ “Gh. Tău-

G.

C. T.

T.

• In cele 22 de etape «le 
campionatului diviziei B 
s-au marcat 878 de goluri 
(460 în seria I și 418 în 
seria a Il-a). In etapa a 
XXII-a s-au înscria 42 de 
goluri (cite 21 în fiecare 
serie).
• în ultima etapă s-au 

acordat 3 lovituri de la 11 
m (două în favoarea gaz
delor șl una pentru oas
peți). Toate au fost trans
formate (Stoian — Progre
sul Brăila. Plel-m — Me
talul Hunedoara și Siă-

goluri, fiind urmat de 
Pahă (Dunărea Giurgiu) 
cu 12 goluri, Caraman 
(Portul constanța) șl Mus
tață (Gloria Birlad) cu 
cite 10 goluri, Păiș (Spor
tul studențesc) și Pelea 
(Știința Bacău) cu cîte 9 
goluri, Georgescu (Meta
lul București), Drăgan 
(Flacăra Morenl) șl Co- 
dreanu (Gloria) cu cîte 8 
goluri. In seria a Il-a : 
Kun I — 2 din 11 m (Po
litehnica Timișoara) cu 14 
goluri, Petrlei (Olimpia

gătoare (6 In seria I și 5 
în a Ii-a), în 2 oaspeții au 
ciștlgat (ambele partide 
din seria a Il-a) și 3 jocuri 
s-au încheiat cu rezultate 
de egalitate (2 în seria I 
și 1 în a Ii-a).
• tn general, cavalerii 

fluierului au primit califi
cative bune în această 
etapă. La un singur meci, 
Știința Bacău — Sp. stu
dențesc, o decizie a arbi
trului O. Comșa a provo
cat o reacție rar întîlnită 
pe terenurile de fotbal :

rezultate de egalitate (Me
talul Buc. — Metalul Tîr- 
goviște și C.F.R. 
șoara — Minerul 
Mare).
• Scorul etapei a

înregistrat la ~
î n partida 
București — „_____
Brăila (5-1). Tot in Ca
pitală, In meciul Metalul 
București — Metalul Tîr- 
goviște s-a marcat același 
număr de goluri .(3—3).
• Scoruri identice (4—1) 

au fost consemnate în in-

Cimentul Medgidia —
Oltenița 1—1 (1—1)

Delta Tulcea — Voința 
rești 3—0 (2—0)

Electrica Constanța —
Medgidia 3—2 <1—2>

Mașini unelte București 
Marina Mangalia 2—8 (1—8)

Celuloza Călărași — i.
Constanța 0—0

Laromet București
Giurgiu 3—1 (0—0)

■ Unirea Minăstirea
Arcuda 4—0 (1—0)

Petrolul Videle — Tehnometal 
București 2—1.

(Corespondenți • r. Avram. 
Turșie, p. ~ ‘
lonescu, A. 
cea),
1. Ș.N.O.
2. I.M.U.M.
3. Delta
4. Celuloza
5. Electrica

6. Cimentul
7. Unirea
8. Tehnometal
9. Laromet :

10. Petrolul !
11. Voința
12. I.T.C.
13. Mașini
14. Olimpia
15. Marina
16. I.C.A.B.

Etapa viitoare
I.T.U.. Marina - 
nometal — Laromet, I.C.A.B. — 
Celuloza, Cimentul — I.M.U.M, 
Unirea “ *" * -
Voința,

Cornel, O. Guțu,’ F. 
Vasilescu, Gh. Tuf-

9 10
10 7
10 7
10 6
11 4
9 8

10 4
9 4
8 6
8 5
6 8
6 8
7 5
6 6
5 7
3 3
Electrica — 

Olimpia, Teii-

3 31-15 28
5 26-14 27
5 32-22 27
6 26-19 26
7 29-23 26
5 19-18 26
8 31-27 24
9 35-27 22
8 28-27 22
9 23-27 21
8 28-32 20
8 17-23 20

10 29-26 19
10 18-29 18
10 24-26 17
16 24-65 9

— Ș.N.O.. Mașini
Delta — Petrolul.

Tioii-
Baia

fost
București, 
Progresul 
Progresul

■fre* cifre * MERE * CW RE * CBBRB
nescu — Electroputere Cra
iova) .
• Golgeteril etapei a 

XXII-a : Tiron (Metalul 
Tirgoviște) — 3 goluri,
Georgescu (Progresul 
București), Iordache (Poia
na Cîmpina), Stănescu 
(Electroputere Craiova) șl 
lacob (Olimpia Oradea) cu 
cite 2 goluri.

O In clasamentul golge- 
terllor diviziei B, seria I. 
pe primul loc se află Tiron 
(Metalul Tirgoviște) cu 15

Oradea) — 12 goluri, Do- 
bîndă — 2 din 11 m (Poli
tehnica Timișoa.-ă) — io 
goluri, Lang _ 1 din 11 m 
(Minerul Anina) și NestO- 
rovici (C.S.M. Reșița) cu 
cîte 9 goluri, Stănoaie — 1 
din 11 m (Vagonul Arad). 
Silaghi (Minerul Anina) și 
Copăceanu (C.S.M. 
cu cîte 8 goluri.

Reșița)

meciuri 
tn 11

• Din cele 18 
ale ultimei etape 
gazdele au terminat învin-

bucureștenii au refuzat sft 
reînceapă jocul.
• în 5 partide 

au condus după 
45 de minute, cu 
gol. în două meciuri (Va
gonul — C.S.M Reșița și 
Metalul Tr. Severin — 
Olimpia Satu Mare) ei au 
terminat învingători, 
celelalte întîlnlrl. gazdele 
au refăcut handicapul și 
într-una au cîștigat (Elec
troputere — Metalurgistul), 
Iar 2 au luat sfîrșit cu

oaspeții 
primele 
cite un

In

ttlnirile Electroputere _ 
Metalurgistul și Ollitlbia 
Oradea — Politehnica Ti
mișoara.
• Situație interesantă 

în clasamentul seriei I. 
Liderul, Progresul Bucu
rești, este despărțit de a 
doua clasată, Metalul Tîr- 
goviște de 4 puncte. Tot 
o diferență de 4 puncte 
exlsță între a treia cla
sată (Metalul București) 
șl ultima clasată (Gloria 
Birlad).

Seria a IV-a
Cîmpina SirenaI.R.A. ............

București 1—0 (9—0)
Comerțul Alexandria 

trolul Tirgoviște 3—0 i
Progresul BaJș — 

București 0—2 (0—0)
Prahova Ploiești — 

naiă 4—0 (2—0)
Caraimanul Bușteni 

Cimpulung Mușcel I—0
Sportul Muncitoresc

— Unirea Drăgășani 1—2 (0—1) 
Dacia Pitești — Chimia Turnu 

Măgurele 2—0 (1—0)
Flacăra roșie 

Progresul Corabia
(Corespondenți : E. 

Bizon, D. Paraschiv, 
tolescu, V. Zbarcea. 
nescu, I. Udrescu, D. 
cu)

1. Autobuzul 22 14
2. Comerțul 22 14
3. I.R.A. 22 12
4. Carpați 22 18
5. Caraimanul 22 9
6. Sportul
7. Chimia
8. Prahova
9. Flacăra

10. Sirena
11. Unirea
12. Petrolul
13. Dacia
14. Unirea

— Pe-
(1-0)
Autobuzul

Carpați Si-

Unirea 
(1-0) 

(T.U.G.)

București —
2—0 (2—0)

Stroe, M.
G. Apos- 

D. Diaeo-
Dumitrcs-

44-17 33
34- 19 32
28-18 30
35- 24 27
31-23 27
38-25 25

D.

C.

22
22
22
22
22

22
22

Campionii la minifotbal se pregătesc...
Campionii municipiului bucu

rești la minifotbal, elevii școlii 
generale nr. 189 din sectorul 5, 
și-au reluat pregătirile. In obiec
tiv — ediția 1970 a campionatu
lui de minifotbal organizat — ca

A apărut revista

și anul trecut — de Consiliul mu
nicipal București al Organizației 
pionierilor, inspectoratul școlar 
și C.M.E.F.S.

Antrenamentele au loc pe ml- 
crocomplexul sportiv al școlii 
(creația elevilor, profesorilor și 
comitetului de părinți), sub con
ducerea prof, vasile Mihalache, 
director adjunct.

ARBITRI ROMANI 
PESTE HOTARE
Meciul amical internațional 

de fotbal Bulgaria — U.R.S.S., 
care se va disputa în ziua de 
5 mai, va fi condus de o bri
gadă de arbitri români for
mată din A. Rădulescu — la 
centru, A. Bentu și C. Petrea 
— la linie.

„WUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT^ nr. 4!
Din sumarul acestui număr spicuim :

Campionatul republican

Loto — Pronosport

— „Eu și sportul", de acad. Miron Nicolescu ;

— Unele probleme privind predarea educației fizice de către în
vățători la clasele I—IV (II)", de prof. Romeo lonescu ;

_  „Opinii privind programa de educație fizică pentru școala 
generală și liceu", de asist. Ion Benga ;

— „Unele aspecte psihologice ale predării educației fizice și spor
tului la preadolescenți", de lector Ion Drăgan ;

— Antrenamentul fotbaliștilor brazilieni, o problemă de înaltă 
conștiinciozitate", de Petre Cristea — ziarist sportiv.

REȚINEȚI

Acest interesant număr al revistei „Educație fizică și sport" se 
găsește la toate centrele de difuzare a presei.

al juniorilor și școlarilor

PROFESORI, ANTRENORI, SPORTIVI, ACTIVIȘTI SPORTIVI ! 
Procurați-vă imediat numărul 4 al revistei „Educație fizică și sport", 
revistă care nu trebuie să lipsească din biblioteca dv. de specialitate.

Iată cîteva rezultate înregistrate 
în etapa disputată duminică >n 
campionatul republican al junio
rilor ți școlarilor : Politehnica
Iași — Minobrad Vatra Dornei 
6—0 (2—0), Dinamo Bacău —
Ceahlăul P. Neamț 2—0 (0—0),
Știința Bacău - Textila Buhușl 
0—0, Metalul Hunedoara — Minaur 
Zlatna 3—0 (0—0), Gaz metan Me
diaș — Avintul Reghin 10—0 
(6—0), vitrometan Mediaș — Șoi
mii Sibiu 1—2 (0-1), Metalul Aiud 
— Dermata Cluj 5—1 (3—1), Dacia 
Pitești — Chimia Tr. Măgurele 
2—t (1—0), Petrolul Berea — Fla
căra Morehi 3—5 (2-^2), Progresul 
Strehaia — Steagul roșu Plenița 
1—5 (1—2), Foresta Năsăud —
Arieșul Turda 2—2 (2—0), Arieșul 
Cîmpia Turzil — Ind. slrmei C. 
Turzli 1—2 (1—1), Dunărea Brăila

— Metalul Buzău 0—0. Metalurgis
tul Brăila __ Cimentul Brăila 1—1 
(l—1), Olimpia Oradea — Chimis
tul Baia Mare 7—0 (3—0). Crișul 
Oradea — Topitorul Baia Mare 
6—1 (î—i). Delta Tulcea — Laro- 
rnet București 0—1 (0—0). Gloria 
Birlad — Locomotiva Adjud 1—0 
(0—0), Victoria Roman — Liceul 
de fotbal Bacău 7-1 (4—1), Bra
dul Vișeu — Olimpia Satu Mare 
1-2 (0—0).

★
Comisia centrală de juniori a 

F.R.F. a stabilit ca ia faza finală 
să participe cele 14 echipe ciști- 
gătoare ale seriilor.

Etapele fazei finale se vor dis
puta in silele de 1,6, u li 1» iulie-

CONCURS SPECIAL 
PRONOEXPRES — 6 MAI 

1970
In primele patru luni ale 

anului 1970, Administrația de 
Stat Loto-Pronosport a atri
buit pârtiei panțiior sute de 
mii de premii în autoturisme, 
excursii peste hotare și bani.

Un nou prilej de a obține' 
asemenea premii, îl consti
tuie concursul special Frono- 
expres din 6 mai a.c., care 
oferă participanților premii în 
autoturisme DACIA 1 300, 
DACIA 1 100, MOSKVICT 408, 
SKODA 1 000 MB și TRA
BANT 601, în număr NELI
MITAT. excursii la ROMA și 
FLORENȚA cu avionul (circa 
8 zile), excursii la ISTANBUL 
(circa 8 zile) și numeroase 
premii în bani.

La acest concurs 
cipă pe bilete de 3 
și 15 lei.

Cu biletele de 15 
dreptul de participare la toate 
extragerile.

Procurîndu- vă 
bilete de 15 lei 
multe șanse de

• Astăzi este ULTIMA ZI 
în care vă mai puteti procura 
biletele pentru concursul Pro- 
noexpres obișnuit de miercuri 
29 aprilie 1970, care va avea 
loc la București în sala Clu
bului Finanțe Bănci din stra
da Doamnei nr. 2 cu începere 
de la ora 18,30.

Tragerea va fi radiodifuza
tă și urmată de un. film ar
tistic. Intrarea liberă.
PREMIILE CONCURSULUI 

PRONOEXPRES Nr. 17 
DIN 22 APRILIE 1970

Extragere» I : Categ. I : 
variantă a 61.981 lei 
IJI-a : 7,7 a 16.099
IV- a : 30.1 a 2.059 le
V- a : 60.7 a 1.021 lei
VI- a : 2.720.2 a 50 Ipi.

Extragerea a Il-a : Categ. A: 
6 premii 10% a 11.058 lei ; 
B : 5 a 13.270 lei ; C : ‘ ~ 
a 20.106 lei ; D : 32,4 a 
lei ; E : 466,5 a 100 lei ; 
6789,7 a 20 lei.
Premiul de categoria 

de la extragerea I, a reve
nit participantului BORAN- 
GIC ZAMFIR din București, i 
pe un bilet jucat 100%.

1 
a 
a 
a 
a

I

lei aveți

mai 
aveți 

cîștig.

multe 
mai

Amănunte
LOTO-PRONOSPORT.

în agențiile

3,3 
500 
F :

31
28
25
24
23
23
22
22
22
22
21
19
19
19
16
16

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
12
22
22
23

38-17
40-12

20-22

5
5
6

a
8
9
8
8
9 23-26 

10 23-31 
10 22-24 
12 25-28
10 13-26 
12 13-24 
12 22-47

Etapa viitoare : Minerul G.
Independența, Aurul — 
sirmei, Arieșul C. 
naur, Arieșul T.
Victoria — Minerul 
A.S.A. ~ 
Metalul 
Soda.

T.

Ind.
T. — Mi- 

Tehnofrigi 
B. A., 

Sibiu — Minerul T.» 
— Știința, Mureșul —

Vlcto-

Seria a Vll-a
Foresta Năsăud — Chimistul 

Bala Mare 1—2 (1—2)
Someșul Satu Marș 

ria Cărei 0—1 (o—0)
Bradul Vișeu — Dermata Cluj

1- o (0-0)
Metalul Salonta — 

Marghita 2—0 (2—0)
Gloria Bistrița — 

Baia Mare 5—1 (2—0)
Constructorul Bala __ __

Dnnamo Zalău 1—1 (1—0)
C.I.L. Sighet — Dacia Oradea

2— 0 (0—0)
c.i.l. Gherla -

2—0 (2—0).
(Corespondenți ; D. 

Verba, A. Ghilezan.
I. Toma, 
D. Vațau).

1. Gloria
2. Someșul
3. Victoria
4. C.I.L. Sighet
5. C.I.L. Gherla
6. Constructorul
7. Dermata
8. Bradul
9. Unirea

10. Chimistul
II. Metalul
12. Dinamo
13. Foresta
14. Topitorul
15. Bihoreana
16. Dacia

Etapa viitoare : 
C.I.L. Sighet, C.I.L. 
Bradul, Bihoreana 
Chimistul — 
toria — F':: 
Dacia, Unirea 
mata — Metalul.

Bihoreana

Topitorul

Mare

Unirea Dej

Nistor, a. 
G. Cotrău, 

Godja

22
22

S«

31
29
29
28
27
25
24
24 
23

34-30 22
22- 37 18 
18-39 16 
24-42 15
23- 43 15

4 5 13 14-36 13
4 5 13 17-42 13

Gloria — 
Gherla —

• Foresta^
— Constructorul, Vic- 
Dinamo, Topitorul — 

Someșul, Der-

Vitrometan

Seria a Vlll-a
Chimica Tîrnăyeni — Lemna

rul Odorheiul Secuiesc 2—1 (i—0)
Mineral Bălan — Avintul Re

ghin 1—0 (1—0)
Carpați Brașov — 

Mediaș 2—0 (1—0)
Viitorul Gheorghieni — Meta

lul Copșa Mică 1—0 (0—0)
Torpedo Zărneștl — Unirea 

Cristuru Secuiesc 2—0 (1—0)
Chimia Orașul Victoria — 

Tractorul Brașov 1—3 (t—1)
Oltul Sf. Gheorehe — Chimia 

Făgăraș 2—0 (1—0)
Coloram Codiea — 

Tg. Mureș 2—0 (1—0).
A. 
L. 

Gh.

Medicina

(Corespondenți : 
Bortoș, I. Stanca, 
Carol, E. Aslan, 
N. Seceleanu).

1. Tractorul
2. Chimia F
3. Oltul
4. Lemnarul
5. coloram
6. Minerul
7. Chimica
3. Metalul
9. Carpați

10. Torpedo
11. Unirea
12. Chimia ..
13. Vitrometan
14. Viitorul
15. Avintul
16. Medicina

Etapa viitoare . 
Chimia V., Carpați

Ganea. 
Karda, 
Belota

R. 
G.

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

22
22
22

22
22

35
32
29
26
25
24
23
22
22
21

16 3
15 2
13 3
13 0
11 3
16 4
II 1
16 2
8 6
9 3
9 3

8 2 12 27-33 18
6 3 13 27-4» 15 
5 5 12 12-52 15 

5 4 13 27-58 14 
3 4 15 15-51 13 
viitorul — 

. — Tractorul.
Medicina — Torpedo, Vltrome- 
tan — Oltul, Avintul — Chimica. 
Metalul — Unirea, Lemnarul — 
Coloram, Chimia F. ' — Minerul.

V.

44-19
48-20
56-33
40-31
25-26
33-26
40-31
22-21
30-25 
29-41 21

Supliment la

Intre noi
sportivii...
Corespondentul rubricii 

noastre „Intre noi, sporti
vii"..., tov. Silvestru Tănase, 
din București ale cărui opinii 
au fost publicate în SPOR
TUL nr. 876 din 17.1V.1970 
este solicitat de redacția emi
siunilor sportive a Radio-tele- 
viziunii române să ia legălu 
ra cu tov. Gh. Minoiu pentru 
o serie de amănunte și exem- 
ple promise în scrisoarea a 
dresată redacției noastre.



----------------rq--------------

I in lume
GerfruSe Baumstarck a reluat conducerea

Gh. SencovicT învingător

In concursul International

de skeet din R.F, a Germaniei

desfășurat la 
Partenkirchen

în concursul internațional 
de skeet dotat cu „Cupa 
Garmisch’'
Garmisch
(R.F. a Germaniei) Ia care 
au luat parte 72 de sportivi 
din 7 țări, locul I a fost 
ocupat de reprezentantul 
țării noastre Gh. Sencovici 
cu 193 p. Pe locurile 5—7 
s-a clasat C. Pintilie cu 
187 p.

CELOR 600 DE KILOGRAME"
Dacă acum exact 15 ani, 

Paul Anderson a fost primul 
membru al „clubului celor 
500 de kilograme" al halte
rofililor de categoria grea, a- 
cum inițiatorul clubului „ce
lor 600“ este Vasili Alekseev. 
In martie, Ia Minsk, Alekseev 
a fost primul halterofil din 
lume care a atins granița a- 
cestei performanțe deosebite. 
N-a trecut decît o lună de 
atunci, și iată că la Vilnius, 
Alekseev spulberă vechiul 
său record al lumii, îmbună- 
tățindu-1 cu 7,5 kg !

Un alt candidat cu mari 
șanse pentru a deveni mem
bru al „clubului" este și bel-

gianul Serge Reding. Recent 
el a totalizat 592,5 kg, obți
nînd cea de a doua perfor
manță mondială din toate 
timpurile.

După excepționalele perfor
manțe realizate de Alekseev 
și Reding, iată pe cei mai 
buni 6 „grei" din toate tim
purile : Vasili Alekseev
(U.R.S.S.) 607,5 kg (1970) ; 
Serge Reding (Belgia) 592,5 
kg (1970); Leonid Jabotinski 
(U.R.S.S.) 590 kg (1967); Bob 
Bednarski (S.U.A.) 581,1 kg ; 
Iuri Vlasov (U.R.S.S.) 580 kg 
(1964) ; Josef Dube (S.U.A.) 
577,5 kg (1969).

95-64 la înot
Intr-o întrecere amicală desfă

șurată în Capitală, tinerii înotă
tori de la Dlnamo București au 
întrecut selecționata similară a 
clubului Levski Sofia cu 95—64. 
Iată cîteva din rezultatele înre
gistrate : T. Nicolae 2:34.7 — 
200 m delfin ; Anca Groza 1:14,4 
— 100 m delfin ; A. Militaru
2:50,3 — 200 m bras ; Anca Geor
gescu 1:24 5 — 100 m bras ; Lucia 
Radu 5:18,4 — 400 m liber ; ”
Nicolae 67,5 — 100 m delfin ; 
Groza 69,0 — 100 m liber ; 
Lupu 65,5 — 100 m spate.

au cîștigat „Cupa cupelor'*
NEAPOLE, 27. — Compe

tiția internațională de baschet 
„Cupa cupelor" a fost cîștiga- 
tă la această ediție, de echi
pa masculină italiană „Fides" 
din Neapole. In meciul re
tur, desfășurat la Neapole, 
baschetbaliștii italieni au ob- 

victoria cu scorul de 
(48—28) în fața echi- 

. A. Vichy. Maggeti a 
1 26 de puncte. Fides 

trofeul datorită unui

în turneul zonal de la Vrnjacka Banja
Pe locul 3 — Elisabeta Polihroniade

T.
A. 

Gh.

ținut ’
87—65 
pei J. 
înscris 
obține 
coșaveraj mai bun, deoare
ce în prima partidă baschet- 
baliștii francezi cîștigaseră cu 
un avantaj de numai 4 
puncte.

BELGRAD, 27 
După disputarea 
de, în turneul zonal feminin 
de șah de la Vrnjacka Banja 
conduce maestra româncă 
Gertrude Baumstarck cu 5 
puncte, urmată de Rujița Jo- 
vanovici (Iugoslavia) — 41/2 
(1) puncte, Maria Ivanka (Un
garia) — 4 (2) puncte, Elisa-

(Agerpres). 
a șase run-

beta Polihroniade (Româniaf 
4 (1) puncte etc.

în runda a 6-a, Gertruda 
Baumstarck (cu piesele ne
gre) a cîștigat în 39 de mutări 
la Catherine Byme (Irlan
da), iar Elisabeta Polihronia
de a întrerupt partida cu E- 
velin Troianska (Bulgaria). ,

Concursul de gimnastică de la Budapesta
Sportivii români s-au clasat pe locuri fruntașe

BUDAPESTA, 27 (Ager
pres). — Concursul interna
țional de gimnastică de la

VICTORIA FRANCEZĂ ÎN „TURNEUL CELOR 5“

„serie nea- 
1968—1969, 
inimile ce- 
sau suferă 
francez.

„Adieu, grand chelem... 
Reste le tournoi!...“ — acesta 
era titlul publicat cu majus
cule pe prima pagină a coti
dianului de sport „l’Equipe", 
după ce naționala Franței 
pierdea la Cardiff în fața 
Țării Galilor meciul ce-i pu
tea aduce o reabilitare tota
lă după teribila 
gră“ a sezonului 
ce amărîse destul 
lor ce se bucură 
alături de rugbyul

„Le Coq" ratase deci super
lativul (4 victorii din 4 me
ciuri), dar îi rămînea posi
bilitatea cîștigării „Turneului 
celor 5 națiuni", (veritabil — 
dar prea restrîns — campio
nat european), dacă în ulti
mul său meci, la Paris, reu
șea să învingă naționala An
gliei.

Analizînd rapid și lucid 
carențele manifestate în me
ciul pierdut în fața galezilor, 
comisia de selecție a „XV.“-lui 
francez îl scotea pe Bastiat 
(1,98 m) ce pierduse nepermis 
de multe baloane în tușă în 
fața galezului Del me Thomas 
(1,88 m), readucîndu-1, toc
mai cind părea uitat pentru 
totdeauna la cei 31 de ani ai 
săi, pe Le Droff (Auch).

încă o „victimă" era mij
locașul la deschidere Paries, 
cel care în nici un caz nu 
se poate plînge că nu i-au 
fost oferite destule posibili
tăți pentru a se stabiliza. Pa
ries era scos nu atît pentru 
cadoul de 5 puncte oferit lui 
Gallacher, cît pentru frînările 
propriei linii de treisferturi, 
considerată superioară în atac 
dacă acest compartiment al 
deschiderii funcționa normal. 
O dată cu Paries era „lichidat1 
și Puget (mijlocaș la deschi
dere), omul controverselor, a- 
dulat la victorie și hulit la 
înfrîngere.

în locul lor, noutatea : pe
rechea deschiderii realizată 
din debutantul Pebeyre (Vi
chy) ca demi și Berot (Tou
louse) ca uvertură, deși pen
tru acest post se puneau mari 
speranțe în calitățile unui

ROD AL OFENSIVEI

Budapesta a fost cîștigat la 
masculin de Imre Molnar 
(Ungaria) — 18,375 puncte 
și la feminin de maghiara 
Bekesi — 18,525 puncte. în 
proba de sol, sportivul român 
V. Coșariu a ocupat locul doi. 
El s-a clasat pe locul trei la 
cal cu minere. Un alt spor
tiv român, Buh, a ocupat lo
cul trei la inele. La feminin, 
Alina Goreac (România) s-a 
clasat pe locul doi la para
lele, și pe locul trei labîmă.

Noi lauri pentru
(Urmare din pag. 1)

la Colombes)
sa intervină la balon. (Rază

Foto : A.F.P.
Un englez este placat în tușă, în timp ce Carrere este 
din meciul Franța — Anglia,

tatului atunci cind are nevoie 
de el. Oarecare scăderi vădite 
acum cîteva săptămâni, in 
turnee de mai mică importan
ță, capătă acum semnificația 
lor reală. Primul nostru te- 
nisman iși dozează efortul, 
după valoarea întrecerii la 
care ia parte. Revanșa luată 
asupra puternicului Nikola 
Pilici, reeditarea victoriei de 
la Baranquilla in fața lui Jan 
Kodes, ca și confirmarea că 
dublul cu Tiriac „merge" cind 
trebuie, iată alte cîteva mo
tive de satisfacție pentru ex
celentul nostru lliuță.

Si toate la un loc. promi
siuni pentru viitoarea „Cupă 
Davis", care-și ia startul eu
ropean peste ceva mai mult 
de o săptămină.

ROMA, 27. — Ilic Năstase 
a ciștigat în forță finala pro
bei de simplu masculin a 
campionatelor internaționale 
„open“ ale Italiei. în ultimul 
meci, avind ca adversar pe

veritabil promotor pe atac ce 
părea găsit în persoana bri- 
vistului Alain Marot, revela
ția sezonului actual. .

Din modificările aduse for
mației se distingea tactica de 
joc ce avea să fie adoptată 
de „XV“-Ie francez în fața 
reprezentativei Angliei : o o- 
fensivă permanentă, judicios 
pregătită de puternicul și mo
bilul pachet al înaintării prin 
curățirea terenului, în care 
Berot trebuia să amorseze pe 
explozivii Lux, Trillo, Bour- 
garel și Bonal, în ariergardă 
rămînînd același Villepreux, 
remarcabil prin precizia lo
viturilor sale de picior, dar 
și prin intercalări în atac.

Succesul tenismanelor 
românce la Tel Aviv
TEL AVIV, 27 (Agerpres). 

In finala probei de simplu 
feminin din cadrul concursu
lui internațional de tenis de 
la Tel Aviv, jucătoarea ro
mâncă Iudith Dibar a învin
s-o cu scorul de 6—2, 6—0

australianca Helen Amos, 
proba feminină de dublu,

pe 
în 
perechea Dibar — Dumitres
cu a întrecut cu 6—2, 6—4 
pe Amos (Australia) — Got
tschalk (R. F. a Germaniei), 
ocupînd primul loc.

Totul fiind pregătit nu se 
aștepta decît ziua meciului în 
care victoria asupra „XV“-lui 
britanic trebuia să șteargă 
ceva din deziluziile declanșate 
de pierderea marelui „șlem".

Totul a reușit. Așteptările 
au fost depășite cu mult. E- 
chipa Franței triumfă. Scorul 
35—13 și maniera de joc au 
mulțumit din plin cunoscăto
rul public din tribunele sta
dionului Colombes.

Carrăre — căpitanul stra
teg, Danga — înaintașul „a- 
bonat" al încercărilor, inci- 
tivii Lux și Trillc, derutan
tul Bourgarel, ca să nu , mai 
vorbim de trăgătorul de elită 
Villepreux (a marcat 14 punc
te) au făcut încă o dată do
vada calităților cu care erau 
creditați.

Și astfel, Franța, 'înVingînd 
Anglia. împarte primul loc al 
„Turneului celor 5“ cu re
prezentativa Țării Galilor, 
dovedind prin scor dar mai 
ales prin maniera de joc că 
speranțele francezilor iubitori 
ai ovalului în a realiza ma
rea performanță erau îndrep
tățite.

Paul CIOBĂNEL

în ierarhia europeanâ

cu plutonul fruntaș
întrecerea cu selecționatele de 
iot ale Cehoslovaciei a reliefat, 
'arcă mai bine ca oricînd, ma
ca diferență valorică existentă 
i la ora actuală între reprezen- 
ttiva masculină și cea feminină, 
i timp ce înotătorii recoltau 
acces după succes, asigurînd na- 
onalei o zestre confortabilă, 
soluțiile adesea penibile ale 
lotătoarelor nu făceau decît să 
-unce o umbră asupra aureolei 
nei frumoase victorii la punctaj 
■neral.
semnele acestui imens decalaj, 
■venit de-a dreptul supărător, 
au manifestat încă din sezonul 
68. Antrenorii de atunci ai lotului 
î ofereau însă asigurări, refe- 
ndu-se Ia existența unui grup 
> elemente cu reale perspec- 
re. care într-un an-doi ar fi 
itut scoate din derivă această 
:hlpă feminină. Curios lucru 
să, deși au beneficiat de con
ții de pregătire absolut iden- 
:e, cele două selecționate au 
ut evoluții diametral opuse, 

timp ce băieții, fără aportul 
tor „copii minune" au urcat 
ntlnuu treptele ierarhiei valo- 
:e. ajungînd la ora actuală să 
ncureze echipe din grupa 
tropeană) A, înotătoarele — 
foarte mici excepții — se zbat 

x-o crasă mediocritate.
îecentul concurs cu formația 
hoslovacă ne-a pus în fața 
or evoluții de-a dreptul penl- 
e (probele de 100, 200 și
100 m liber, 100 și 200 m spa- 
, pe care eforturile meritorii 
: Agnetei Șterner șl Cristlnei 
laban, în celelalte curse, nu 
au putut estompa. Evidenta 
lurie a unor înotătoare de 
oare a obligat pe selecționeri 
folosească anumite artificii 

îtru a asigura, măcar prezențe 
ibolice, la toate probele. Care 
fost prețul acestor experlmen- 
? Folosirea intensivă a celor 
lă campioane mai sus citate, 
a ce a însemnat o diminuare 
□osibllltățior acestora de a-șl 
junătâțl substanțial recordurile 
propriile procedee tehnice.
e s-a întîmplat cu acea ple- 
ă a tinerelor speranțe, care 
urmă cu cîteva sezoane anunța 

de lung așteptatul reviriment 
natației feminine ? Liliana Dan 
ta anul trecut „suta" în mal 
in de 67 de secunde, și acum 
ost cronometrată în 69,2 ; Ga- 
:1a Gonos și Gyongy Sovago 
zbat în jurul unei cifre ase- 
nătoare, pe care le realizează

pentru tinerele saleBalabanCristina rămîne un exemplu 
coechipiere

Foto i A. NEAGU
Germană 

10-11 ani.
de 

Anca
pildă, 

Groza, 
Coroiu

în R. D. 
tetele de
Lucia Radu sau Daniela 
au mai cîștigat (față de anul tre
cut) cîteva zecimi, o secundă, 
dar progresul lor este atît de de
parte de promisiunile făcute cu 
nu prea mult timp în urmă. Cît 
despre Anca Mihăescu — auzim 
acum atit de puțin despre aceas
tă tînără brasistă, care ne uimea 
Intr-un trecut nu prea îndepăr
tat, cu talentul și amblția-i deo
sebite. Am citat numai cîteva 
cazuri, dar lista acelor elemente 
care nu au reușit încă să-și 
concretizeze posibilitățile măcar 
în performanțe de valoare medie 
pe plan internațional poate fi 
mult lungită.

Pentru depistarea cauzelor, nu 
trebuie făcute investigații prea 
serioase. Ele se cer căutate, în 
primul rînd în modul cum s-a 
făcut pregătirea acestor tinere 
înotătoare, mai ales a celor de la 
clubul Dinamo București, care 
dețin un trist record în materie. 
Grupa dinamovistâ, care pină în

strălucea în mai toateacest an _____ _
concursurile interne, obținînd re
zultate meritorii șl în confruntări 
de peste hotare, și-a făcut sim
țită prezența tot mal rar în com
petițiile acestui sezon. Dlntr-un 
colectiv ambițios și plin de elan, 
pe care nu-1 putem desprinde de 
numele antrenorilor Cr. Vlăduță 
și Magda Negrea, a mai rămas 
astăzi o mină de sportivi, prea 
repede blazați și resemnați într-o 
dulce mediocritate.

Să fi atins oare aceste tinere 
înotătoare maximul posibilităților, 
dîndu-ne de înțeles că nu mai 
avem ce aștepta de la ele ? Mai 
repede am fi tentați să cred cin 
că mulțumirea de sine, în urma 
unor succese premature, neobiș
nuită pînă acum în psihologia 
copiilor, șl-a pus de cităva 
vreme amprenta pe activitatea 
acestei secții (îndeosebi), care a 
avut întotdeauna la dispoziție 
condiții de pregătire superioare 
față de alte cluburi.

Ad. VASILIU

rarul i 1. 8, „Informați#*, alt. Brezolauu at. 23—24, HucuiețU

PE TERENURILE DE TENIS
• Rezultate înregistrate în

preliminariile turneului 
ternațional de tenis 
Bournemouth (Anglia) 
sell (Jamaica) — 
(Franța) 6—3, 6—3;
(Anglia) — Bernasconi (Fran
ța) 6—1, 6—3 ; Chanfreau
(Franța) — Matthews (An
glia) 10—8, 6—4 ; N’Godrerra 
(Franța) — Curtis (Anglia) 

7—5, 6—1 ; Bardsley (Cana
da) — Warboys (Anglia) 
12—10, 6—4.

• Finala probei de sim
plu bărbați din cadrul tur
neului internațional de tenis 
de la Dallas (Texas) se va 
disputa între jucătorul spa
niol Andres Gimeno și cam
pionul australian Roy Emer
son. în semifinale, Gimeno 
l-a eliminat cu 6—1, 6—4 pe 
australianul Tony Roche, iar 
Emerson l-a învins cu 8—6,

în
de la 
: Rus- 
Meyer 
Lloyd

8—6 pe compatriotul său Ken 
Rosewall.

• Tenismanul australian 
Owen Davidson a demisionat 
din postul de antrenor hl 
federației engleze.

TELEX • TELEX
Cu prilejul unui concurs de 
atletism desfășurat la Walnut 
(California), recordmanul mon
dial în proba de aruncarea 
greutății, 
Matson, a 
bă cu un

americanul Randy 
cîștigat această pro- 
rezultat de 21,02 m.

Motociclistul belgian Sylvai 
Geboers a cîștigat „Marele Pre
miu al Belgiei", desfășurat pe 
traseul de la Paal. Pilotînd o 
motocicletă japoneză „Suzuki" 
clasa 250 cmc, el a realizat 
timpul de lh 34:05,2.

tenisul românesc
cunoscutul campion cehoslo
vac Jan Kodes, primul tenis- 
man al României a jucat Ia 
valoare maximă, obligîndu-1 
pe adversar să depună arme
le după patru seturi : 6—3, 
1—6, 6—3, 8—6.

Cei doi finaliști au început 
pierzînd 
la ser- 
1—1 la 
încă să 
Năstase

destul de nervos, 
mai multe ghemuri 
viciu. La scorul de 
seturi, Kodes părea 
mai aibă șanse, dar 
joacă din ce In ce mai hotă- 
rît, conducînd la un moment 
dat cu 5—1 în setul trei, pe 
care-I cîștigă. După pauză, ro
mânul face break din ghe
mul doi, luind avans la 4—1. 
Kodes reușește totuși să e- 
galezc, dar este pus în infe
rioritate de serviciile puter
nice ale românului și inter
vențiile sale fulgerătoare la 
fileu. Năstase cîștigă setul 
patru in prelungiri, fiind în
delung aplaudat de public.

La San Juan (Argentina) au 
continuat campionatele mondi
ale de hochei pe rotile. Echipa 
Portugaliei a întrecut cu 7—3 
(2—2) reprezentativa SUA, iar 
selecționata Argentinei a termi
nat la egalitate (2—2) cu forma
ția Italiei. într-o altă partidă, 
Spania a surclasat cu 17—1 
(10—1) Japonia. După 6 zile 
de întreceri, pe primul loc in 
clasament
11 p.

se află Portugalia cu

Sportivul 
Torday a 
ternațional de sabie 
Miinchen. El a totalizat 5 vic
torii, fiind urmat în clasament 
de coechipierii săi Attila Ko
vacs — 4 victorii și Marot — 
3 victorii.

maghiar Kalman 
cîștigat concursul in- 

de la

Competiția internațională de 
lupte libere „Memorialul Dan 
Kolov", desfășurată la Sofia, a 
fost dominată de sportivii bul
gari, care au ocupat primul loc 
la toate categoriile, cu excep
ția cat. piuă la 100 kg. Iată 
învingătorii : Nikolov, Baiev, 
Savov, Todorov, Husseinov, 
Dimitrov, Iliev, Petrov, Yaru- 
guin (U.R.S.S.) și Vasiliev.

(TOT) 0-0!BBAZILIA - BULGARIA

CampionateS. Cagliari a

IUGOSLAVIA

După ce U.
ciștigat pentru prima oară 
campionatul Italiei, supor
terii echipei din Sardinia 
îi fac o primire triumfală

nu 
în 
a

După

Cu aproape o lună înain
tea începerii turneului final 
al campionatului mondial de 
fotbal, selecționata Braziliei 
nu-și găsește cadența de joc 
și nici forma corespunzătoa
re. în meciul disputat dumi
nică la Sao Paulo, fotbaliștii 
brazilieni nu au putut învin
ge echipă de tineret a Bul
gariei, cu care au terminat la 
egalitate : 0—0. Suporterii e- 
chipei braziliene au părăsit 
stadionul decepționați și nu 
înainte de a fluiera copios 
echipa antrenată de Mario 
Zagalo. Gazdele au dominat 
majoritatea timpului însă 
au știut să se infiltreze 
apărarea supranumerică 
fotbaliștilor bulgari.

pauză a fost introdus în for
mație și celebrul Pele, care 
și el dezorientat n-a știut să 
depășească masiva apărare a 
oaspeților. La șfîrșitul jocu
lui, Pele a declarat că este 
nemulțumit de... „atitudinea 
spectatorilor, deoarece aceștia 
nu înțeleg că ei se pregătesc 
pentru campionatul mondial, 
avind nevoie de asemenea 
meciuri". Au jucat formați
ile : Brazilia : Ado, Carlos 
Alberto, Brito. Joel, Marc 
Antonio, Clodoaldo (Riveli
no), Gerson, Paulo Cesar, Ja- 
irzinho, Roberto, Tostao 
(Pele). Bulgaria (tineret) : 
Karrienski, Zafirov, Stoicko, 
Apostolov, Jonov, Ivkov, Ko
lev, Atanasov (Panov); Bel- 
sev, Gheorghiev, Grigorov.

„Pesimismul brazilienilor
Sub semnătura lui Sergio 

Leitao, corespondentul său din 
Rio de Janeiro, agenția ASSO
CIATED PRESS a transmis 
următoarele aprecieri în legă
tură cu ultimele preocupări 
ale conducătorilor fotbalului 
brazilian înaintea finalei 
campionatului mondial din 
Mexic :

Un val de pesimism crește 
cu o viteză incredibilă în rin- 
durile ziariștilor sportivi bra
zilieni in ce privește șansele 
echipei naționale de fotbal la 
ediția din acest an a Cupei 
Mondiale din Mexic. La apro
ximativ o lună înaintea des
fășurării primului meci, com
ponența reprezentativei 
încă nesigură și există încă 
multe alte probleme ce 
mează să fie soluționate. An
trenorul Mario Zagalo pare să 
fie personal hotărît să-l scoa
tă pe Pele din formație dar, 
la fel ca și celorlalți, îi este 
teamă de reacția față de o a- 
semenea hotărlre. Pele a de
clarat, cu modestie, intr-un 
interviu acordat săptămină 
trecută, că nu se va considera 
nedreptățit dacă Zagalo îl va 
scoate din echipă. „Este de 
datoria mea să accept hotărî- 
rea antrenorului" — a spus 
el. Dar Zagalo este cel mai 
mult îngrijorat de lipsa unor 
importante meciuri de verifi
care.

Testul împotriva Paraguay
ului, desfășurat acum cîteva 
zile, a fost considerat drept 
lipsit de importanță. El a a- 
dus numai noi griji lui Za
galo. Antrenorul reprezentati
vei trebuie să-și stabilească 
repede poziția. Principala lui 
problemă este că trebuie să 
acționeze în condițiile lipsei 
de timp. Meciul egal realizat 
de români împotriva R.F. a 
Germaniei, una din favoritele 
campionatului mondial, i-a a- 
lertat pe brazilieni, care sînt 
acum convinși că românii vor 
opune o rezistență foarte se
rioasă. Zagalo încearcă să gă
sească un loc în echipă pen
tru Gerson și Rivelino. Zia
riștii sportivi pretind că am
bii — deși sînt jucători exce-

este

ur-

lenți — nu pot juca împreună 
la mijlocul terenului, întrucît 
au un stil asemănător. Dar 
Zagalo vrea să demonstreze 
că acest lucru este posibil.

Cu toate că reprezentativa 
și-a început pregătirile în ur
mă cu peste două luni, rezul
tatele nu au fost cele sconta
te. „Greșelile anului 1966 sînt 
repetate... Dacă lucrurile vor 
continua astfel, brazilienii vor 
trebui să se considere fericiți 
dacă vor ajunge în sferturi 
de finală" — se afirmă în nu
meroase cercuri fotbalistice 
din Rio de Janeiro. Rezulta
tul egal realizat de vest-ger- 
mani împotriva României la 
Stuttgart dovedește, cel puțin 
teoretic, că vest-germanii nu 
sînt atît de puternici cum 
credea multă lume, iar pe de 
altă parte, că românii sînt 
puternici. Dacă lucrurile stau 
așa, ele se prezintă într-o lu
mină destul de proastă pen
tru brazilieni, care trebuie să 
facă față românilor în grupa 
C.

SE CONTUREAZĂ
Antrenorul echipei Israe

lului, Emanuel Schaffer, a 
anunțat că pînă în prezent 
a selecționat 20 de jucători 
în vederea campionatului 
mondial. Schaffer a precizat 
că echipa sa se va baza mai 
mult pe un joc de apărare. 
El a specificat că a introdus 
în lot jucători masivi, care 
știu să se descurce în fazele 
mai grele, datorită fizicului 
lor robust. La 7 mai, lotul

Pronosticul unui

computer englez

ITALIA, CAMPIOANĂ 

MONDIALĂ

După ce un computer ita
lian a prezis victoria echipei 
U.R.S.S. la C.M., spre decep
ția tifosilor peninsulari, o 
„mașină gînditoare" de marcă 
engleză a readus speranța în 
tabăra azzurrilor. Analizînd 
sub toate aspectele pe fiecare 
dintre participantele la tur
neul final precum și jucăto
rii de bază ai acestora, com
puterul englez a dat verdic
tul : Italia va cîștiga campio
natul mondial. El a argumen
tat previziunea făcută prin 
rezultatele anterioare obținute 
de italieni la altitudine, prin 
superioritatea tactică a echi
pei și prin valoarea unor in
dividualități ca Facchetti, 
Riva si Rivera.

LOTUL ISRAELULUI
celor 20 
la New 
ține trei meciuri. Apoi, echi
pa se va deplasa în stațiunea 
montană Colorado Springs 
pentru perioada necesară a- 
climatizării cu altitudinea. Pe 
lista selecționabililor figurea
ză portarul Vissoker, funda
șii Bello, Primo, Rosenthal, 
mijlocașii Spiegler, Spiegel, 
înaintașii Feignbaum, Roma
no, Taibi, Rom etc.

de jucători va pleca 
York, unde va sus-

Steaua Roșie Belgrad continuă 
să conducă în campionat, totall- 
zînd după etapa de duminică 34 
de puncte. Lidera a învins cu 1—0 
în deplasare pe Maribor. Zelezni- 
clar ocupă locul al doilea cu 32 
p. urmată de Dinamo — 30 p șl 
Velez — 30 p. Alte rezultate ; 
Olimpia Ljubljana — Bor 0—0; 
Hajduk Split — Radnickl Nis 2—0; 
Sarajevo — O.F.K. Belgrad 0—2.

BELGIA

Titlul de campioană a revenit 
formației Standard Lifege, cu 49 p. 
urmată de F.C. Bruges — 45 p. 
La Gantoise — 39 p. etc. în ultima 
etapă, Standard Liăge a învins în 
deplasare cu 2—0 pe Waregem. Alte 
rezultate : F. c. Llăge — Racing 
White 1—1; Gand — Anderlecht 
3—1; Ostende — Llerse o—3; St. 
Gilloise — F. C. Bruges 2—2 • 
Beerschot — St. Trend 2—0; Cros
sing — Charleroi 2—1; Beringen — 
Beveren 1—2. Au retrogradat în 
divizia secundă formațiile Ostende 
și Beringen.

UNGARIA (etapa a 8-a)

Grupa A : DIosgyor — Ujpest
Dozsa 1—1; Tatabanya — 
1—1; M.T.K. — Viedoton 
Raba Eto — Komlo 2—1;
B : Csepel — Szombathely 
Ferencvaros — Salgotarjan 
Pecs — Szeged l—o ; Honved — 
Dunaujvaros 1—0. Conduc Ujpest 
Dozsa 13 p (grupa A) șl Ferencva
ros — 13 p (grupa B).

Vasas 
1—0; 

Grupa 
o—o: 

2—0 ;

CEHOSLOVACIA (etapa a 27-a)

Sparta Praga — Jednota Treneln
1— 1; Spartak Tmava — Dukla 
Praga 1—1; Lokomotiv Kosice — 
Inter Bratislava 1—3; Slovan Bra
tislava — v.S.S. Kosice 2—0; Te 
Gotwaldow — Banik Ostrava 0—1; 
Sonp Kladno — Z.V.L. Jllina’
2— 1; Bohemians Praga — Tatran 
Preșov 0—0; Union Tepllce — Sla
via Praga 0—0. In clasament, con
duc Slovan Bratislava cu 40 de 
p, urmată de Spartak Trnava, 
Sparta Praga — 35 p. etc.


