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impul neprielnic ști cerul acoperit 
nu a putut umbri entuziasmul cu 
de 1 Mai.

La reușita demonstrațiilor oamenilor 
care, prin participarea lor, 1" " ' 
dragostea și atașamentul față de Partidul Comunist Român, conducătorul înțelept 
și încercat al poporului

de nori, sculurind pe alocuri ploi reci, 
care este sărbătorită în fiecare an ziua

muncii și-au adus contribuția și sportivii 
plină de avînt și vigoare, au ținut să-și exprime

nostra.

TIMIȘOARA

Deși tabloul ne-a deve
nit atît de cunoscut, de fa
miliar și de drag, totuși 
parcă de fiecare dată e 
altul ! 3 000 de sportivi au 
încheiat coloana de
monstranților timișoreni, 
impresionînd prin forța, 
agerimea, vioiciunea și 
grația mișcărilor. Dorind 
să facă o trecere în re
vistă a principalelor 
muri sportive în care 
nicipiul Timișoara 
afirmat în ultimii 
cluburile sportive au schi
țat un teren de handbal 
(Universitatea), un ring 
de box (U.M.T.) etc. N-au 
lipsit mișcările ritmate, 
cu flori, stegulețe, mingi 
și eșarfe, efectuate de 
sportivii asociațiilor U.T.T., 
Teba, Bumbacul, Bega, 
Modern, Victoria etc., a- 
preciate prin corectitudi-

ra- 
mu-
s-a 

ani,

ne și prin efectul de cu
lori.

Elevii și elevele Școlii 
profesionale Electromotor 
și ai Liceului de con
strucții au înscris cu tru
purile lor, în fața tribu
nei oficiale, inițialele 
P.C.R., R.S.R. și 1 MAI. 
La apariția coloanei clu
bului sportiv Politehnica, 
ne-a reținut atenția o 
pancartă : „50 ANI AI
CLUBULUI SPORTIV PO
LITEHNICA", care se ani
versează în acest an. Au 
defilat pe rînd membrii 
celor mai puternice clu
buri timișorene, ai căror 
sportivi au apărat de mai 
multe ori culorile națio
nalei. Din marea coloană 
i-am reținut pe Petre 
Cernău, Vasile Costa, 
Francisc Rolik, Emil Do- 
bias, Gerhard Piculski, 
Kristine Metzenrath, Eli- 
sabeta Simo, Hilda Hriv- 
nak, Mihai Suciu și alții.

Parada celor 3 000 de 
sportivi a fost încheiată 
de o minunată demonstra
ție oferită de studentele 
și studenții Facultății de 
Educație Fizică a Institu
tului pedagogic.

Petru ARCAN

CRAIOVA

Un grup. purtînd sie 
mele patriei și partidului 
au deschis coloana spor
tivilor. Ca un val purpu
riu a pătruns în Piața „Al. 
loan Cuza" grupul de ste
gari. Le-a urmat un im
punător car alegoric, re- 
prezentînd sporturile prac
ticate în județ. Apoi, co
loane nesfîrșite de spor
tivi improvizînd jocuri de 
handbal, volei, precum și 
execuții de giihnastică din 
mers, cu cerculețe, batiste,

SALVADOR
SAN SALVADOR, 2 (Agerpres). — Selec

ționata secundă de fotbal a României a sus
ținut la San Salvador al doilea meci în 
compania echipei statului Salvador, care se 
pregătește pentru turneul final al campio
natului mondial. Peste 25000 de spectatori 
au urmărit acest joc care s-a încheiat cu o 
frumoasă victorie a fotbaliștilor români,
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eșarfe. In coloanele repre- 
zentînd cluburile Univer
sitatea și Electropuțere 
i-am recunoscut pe frun
tașii sportului âoljean, 
luptătorii Gh. Negrea. Eu
gen Șerban, Ion Negrea, 
scrimerii Adrian Cărămi
dă, Constantin Duțu, 
maeștrii sportului Mihai 
Goanță (box) și Al. Pîrvu- 
lescu (radioamatorism), e- 
chipa de fotbal Universi
tatea. Coloana a fost în
cheiată de noua asociație 
sportivă Rovine.

Ștefan GURGUI

CONSTANTA
Coloana sportivilor a 

fost deschisă de elevii 
Școlii superioare de mari
nă, purtători de steaguri 
ale asociațiilor sportive 
constănțene. Au trecut 
prin fața tribunelor ele
vii liceelor din oraș ți ai 
Școlii sportive, care au 
înscris cu trupurile lor pe

(Continuata fn pag. « S-e)

obținută cu rezultatul de 2—0 (0—0). Scorul 
a fost deschis în minutul 61 de 
care a înscris imparabil
12
în
în
la

de la 
m. Cel de-al doilea punct a 
minutul 80 de Pîrcălab. După 
primul joc, cele două echipe 
egalitate : 2—2.

către Tătaru, 
aproximativ 
fost realizat 
cum se știe, 
terminaseră

Dragomîrescu, 
unul dintre cei 
mai în formă ju
cători de la Di
namo, tntr-o 
spectaculoasă și 
eficace săritură 
de aruncare la 

coș
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P
rintre discuțiile ultimilor doi- 
trei oni, cele mai aprinse au 
fost cele prilejuite ae fotbal. 
Explicabil, dacă se ține seama 
de popularitatea acestui joc, 
de complexitatea problemelor 

pe care el le ridică, de suflul noii 
care a pătruns în edificiul acesta tra
dițional pentru sportul nostru, dar 
amenințat, uneori, de o sclerozare pe 
care el o respinge cerîndu-și, de fie
care dată, dreptul la tinerețe și pros
pețime. în cadrul respectiv, relațiile 
club-jucător, federație-club, club-antre- 
nor etc. au constituit factori activi ai 
opiniilor exprimate și au polarizat în 
juru-le nu numai interesul celor nemij
locit legați de fotbal, ci și pe ce! al 
opiniei publice, în general. Corespon
dența voluminoasă, existentă în redac
ția noastră, ca și în altele, la federaha 
de specialitate și, desigur, chiar la 
C.N.E.F.S., în care se dezbat tocmai 
aspectele citare, demonstrează că nu 
numai rezultatele internaționale sau 
cele din campionat suscită pasiuni, dar 
și situația unor jucători și antrenori. 
Condițiile colaborării cu forurile sale 
diriguitoare, cu conducerea diverselor 
cluburi, întregul proces de relații aflate 
de Ic o vreme în primenire și orga
nizare, constituie subiecte de discuții 
cel puțin demne de atenție și, tocmai 
de aceea, încercăm azi să punctăm 
o stare de fapt care ni se pare, în 
mare măsură, căzută alături de inte
resul major al federației de specialitate.

Condițiile unei autonomii bine contu
rate, în cadrul legal, atît penhu F.R.F., 
cît și pentru cluburi, au fost dezbătute 
și susținute nu numai de activul fede
ral, dar și de presă. „Sportul" a spri
jinit intrarea deplină în legalitate, 
curajul unor măsuri novatoare, ruperea 
lanțului de rutină ori de cîte ori a avut 
ocazia s-o facă.

în ultima vreme, asistăm la o creș
tere îngrijorătoare a desfacerilor con
tractelor antrenorilor de fotbai. 
suficient să le 
prima divizie,
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DINAMO STEAUA 73-52!
I
I

STEAUA-campioană națională de box pe echipe
Chlar dacă întreaga competiție 

națională pugilistică pe echipe 
stă încă, în privința utilității sale, 
în cumpăna controverselor, cel 
puțin finala ei își merită succesul 
de popularitate. în ciuda vremii 
Incerte, potcoava Stadionului Re
publicii a cunoscut, la o singură 
reuniune, o afluență probabil mai 
mare decît la suma etapelor di
vizionare bucureștene anterioare.

tor. Experiența lui Vasile Drăgan 
(S) s-a manifestat în cunoscuta 
sa vivacitate (scăzînd spre sfîr- 
șit), în varietatea loviturilor, din
tre care eficace au fost mai ales 
jaburile scurte. Tinărul Ștefan 
Boboc (D) s-a ținut prea mult 
în rezervă, blocat bine, apoi a fo
losit (numai în ultima repriză) 
un-doi-url șl upercuturi de toată 
frumusețea, dar mult prea tîrziu.

Directa de stingă a lui Vasile Dră gan îți atinge ținta

mltrescu (S) l-a trimis la podea 
în repriza a doua, apoi l-a învins 
net la puncte (fără să ne convin
gă) pe tînărul și curajosul Ște
fan Hîrșu (D) : 3—0 pentru Steaua.

Extraordinarele reflexe și de
rutantul joc de picioare caracte
ristice iul Nicolae Giju (S) au 
prevalat asupra poziției incomode 
și punchului reputat necruțător 
al lui Gheorghe Drugă (D). Ris- 
cînd mult, fostul campion euro
pean a evoluat excelent, ca în

Joi seara, în sala Flo- 
reasca. surpriză de pro
porții. Nu . prin rezultatul 
propriu-zis. ‘deoarece în 
meciurile Dinamo—Steaua 
nu există de Obicei un fa
vorit sigur, ci prin dife
rența, cu’ care campionii 

. țării au cîștigat . îh; fați 
steliștilor — 21 de punc
te —. măi precis . 73—52 
(37—23). De la1 început tr*-

Victor BANCIULESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

concentrare maximă de-a 
lungul întregii partide), au 
puș în valoare coeziunea 
urief'foirrhații care evoluea
ză de mai mulți ani în a- 
ceeași componență, au a- 
vut pregătite atu-uri tac
tice Și, ca urmare, au reu
șit: să-și impună jocul a- 

. prbape permanent. Este 
drept, în primele 7—8 mi- 

... ___ _ _, . , . , nute tabela de scor a in-
buie spus că victoria- este dir*aț egalitate, dar în con- 
pe deplin meritată ' chiaV timiare Dinamo a recupe- 
și la acest stor (care pu- rat aproape tot ce s-a ra- 
tea fi și mai mare). Dina- tat, a contraatacat cu deo- 
moviștii au. intrat pe te , _... „ . . , ..
ren cu un. moral excelent "V?*
(manifestat prirttr-o corn- eficacitate pătrunderile 
bativițate deosebită și o (urmare a unor combinații

simple de 2—3 jucători) și 
aruncările de la semidis- 
tanță și s-a detașat văzînd 
cu ochii. în min. 11, sco
rul devenise 22—12, iar 
după alte șapte minute 
33 — 19. După pauză 
Steaua a avut o revenire, 
care, însă, nu a fost de
cît un foc de paie. Dina
mo a trecut cu ușurință 
de această perioadă și s-a 
impus din nou prin ace
leași calități care-i aduse
seră avansul din primele

D. STANCULESCU

(Continuare în pag. a 3-a)
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Es!e 
omintim pe cele din 

R__ ________ , din care i-am văzut
plecînd, unul după altul, de la clubu
rile lor pe P. Steinbach, Șt. Cîrjdn, 
L. Ferenczi, Bazil Marian, C. Teașcă 
și toți în decursul competiției acruale. 
Nu mai vrem să repetăm lucruri deja 
spuse la vremea respectivă (privind 
mai ales cauzele reale care au dus 
la aceste rupturi, suportul lor legal 
etc.), ci vrem, numai, să atragem aten
ția asupra unui aspect major și anume 
acela al interesului superior celui de 
club, interesul fotbalului românesc. 
Libertățile pe care și le-au dorit clu
burile, legitimitatea și legalitatea lor 
ne sînt de multă vreme clare, ciar ele 
nu trebuie să devină antagoniste cu 
căile dezvoltării soccerului autohton. 
Dacă toate cluburile și-ar schimba la 
jumătatea unei întreceri conducerea 
tehnică, ce garanții de continuitate a 
muncii de instruire s-ar mai putea oferi 
și, mai ales, cîie de seriozitate ? Poate 
federația să stea pasivă în astfel de
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Palmaresul și faima componențl- 
lor celor două echipe finaliste jus- 

confirmă 
unor 
pen- 
trl-

tifică acest interes șl 
necesitatea stringentă a 
gale cit de cît de răsunet 
tru a readuce publicul în 
bune.

Antrenorii Titi Dumitrescu și 
Ion Chlriac au prezentat celor 
6 000 de spectatori două echipe 
întrunind (cu excepția lui Ciucă) 
tot ce are mal bun boxul în 
Capitală. Au urcat ringul nu mai 
puțin de 7 participant Ia ultimul 
campionat european, dar șl multe 
speranțe ale pugilismulul autoh
ton.

Debut extrem de promlță-

Invingător la puncte V. Drăgan : 
1—0 pentru Steaua.

Din nou timiditatea tînărului a 
cedat în fața experienței și de 
data aceasta a durității. Intr-un 
meci în care a lăsat impresia că 
a mal pierdut din stil, dar a ciști- 
gat ceva în vigoare, Vasile Ivan 
(D) nu a putut face față asaltu
lui sigur, precis, puternic al lui 
Constantin Gruiescu (S), care a 
cîștigat la puncte : 2—0 pentru 
Steaua.

Valorificîndu-și nu numai faima 
și cunoștințele, cl și alonja (cu 
care l-a ținut la distanță pe ad
versar, punctînd des și periculos), 
campionul european Aurel Du-

MASCULIN: Dinamo București a învins Universitatea 
FEMININ: Universitatea Bueureyti

fere un spectacol agreabil, 
rapid, punctat cu faze spec- . ,——-r —— -----
taculoase. La capătul unui Universitatea \ București nu 
meci frumos, victoria a re
venit echipei Dinamo Bucu
rești cu scorul de 12—10 
(7—5). învingătorii au me
ritul de a fi știut sieși 
pună, mai bine de aoeastă 
dată, în valoare; forța de 
finalizare, precum și expe
riența competițională a ma
jorității componenților Io
tului. Astfel, introducerea 
lui Com an a adus dinamo- 
viștilor plusul de experien
ță al acestui, jucător, care 
printr-un excelent plasa
ment a realizat cîteva in
tercepții, întrerupînd rapi
da circulație a mingii ți ,t
activele deplasări ale pi-: ■ a ■irlterv’enit forța superi-

eu 12—10

făcut ! Și 
cind era

Parcă este lin 
joi după-amiază, 
programat unul dintre cele 
mai interesante jocuri ale 
campionatului masculin de 
handbal, vremea s-a arătat 
neprietenoasă cu acest sport. 
Amenințarea ploii, vîntul și 
frigul n-au împiedicat însă 
numeroși bucureșteni, ama
tori de handbal, să vină pe 
terenul din parcul Dinamo, 
unde se înfruntau două re
dutabile formații : Dinamo 
București și Universitatea 
București.

Dar, mai important ni se 
pare faptul că aceste vitrege 
condiții atmosferice n-au 
constituit un impediment 
pentru ca handbaliștii din 
aceste două echipe să o-

— Confecția 15—7
voților,' practicate cu suc
ces pînă atunci de studehți.
a mii găsit apoi decît în- 
tr-o scurtă perioadă din 
repriza secundă resursele 
morale pentru a reintra în 
ritm, după ce intercepțiile 
lui Coman Și jocul' său In- 

. teligent în atac au adus o 
neașteptată răsturnare de 
scor: de la 3—1 (min. 18) 
studenții s-au văzut con-

de finalizare a echi- 
Dinamo, subtil folosită 
pătrunderi la semicerc,

;; oară 
pei 
prin .
și Nica (un gol), Dan Ma
rin (două goluri) au readus 
pe tabela de marcaj su
perioritatea acestei forma
ții. Vom mai nota că in 
ultimele minute, pe fondul 
unei căderi a dinamoviști- 
lor, studenții s-au văzut 
invitați, surprinzător, spre 
o— remiză. Ei n-au refuzat 

duși cu 3—6 (mir.. 23) ! acest, lucru, au redus din 
la
a- 

ul-

Cum spuneam, ei au mai 
avuț. o „zvicnire" în. re
priza. secundă, cind. au e- 

..ga’.at (8—8, ț .min, 42). Se 
. părea atunci. că deasupra 

.rezultatului fihal- plutește, 
din nou, incertitudinea. Insă

handicap (de la 8—12
10—12), ratînd 
runcare de la 

. timele minute 
rii.

chiar o
7 m în
ale întîlni-

(Continuare în pag. a 3-a)

Rezultate promițătoare in concursul atletic 
juniorilor maride primăvară al

întrecerile tradiționalei com
petiții atletica de primăvară, 
cele rezervate juniorilor mari 
(17—19 ani), au prilejuit o ade
vărată trecere in revistă a po
tențialului valoric al reprezen
tanților actualei promoții, 
a anului 1970, a tinerelor 
lente. Fără îndoială, este 
mult prea devreme pentru a 
trage concluzii, șl totuși tre
buie să ne declarăm satisfăcuți, 
in linii mari, de felul în care 
au evoluat cel mai mulți dintre 
cei care, în lunile viitoare, vor 
ti chemați să participe la o 
sumedenie de competiții cu ca
racter 
Aceștia; ți ««
ta# o pregătiră mulțumitoare 
pentru perioada actuală, lăsînd 
să se întrevadă posibilități 
de creșterel a performanțelor.

Dintre cei ‘
sîmbătă pe 
blicil vom menționa 
cîtorva dintre învingători : 
Eleonora Monoranu (12,0 s pe 
100 m — record de junioare mici, 
realizat în serii și egalat in fi
nală cu aproape 2 m/s vînt din 
față). ' ‘ ——* - —-
bului 
s — 
4X100 
(2.03 ... ------------
Szekely (6:00,8 la 2000 m obst.). 
Rafira Fița (2 :12,8 pe 800 
m — învinsa sa, Natalia Andrei a 
lăsat, de asemenea, o bună 
impresie) etc.

Iată acum pe 
competitori 
BĂIEȚI : 100
(Lie. Bolyai 
Păsulă (Sc. 
C. Stan (CS

cea 
ta- 

încă

intern și internațional, 
șl încă alții, au ară-

care au 
stadionul

concurat 
Repu- 

numele

echipa de ștafetă a Clu- 
• • Roman (48,3

l de juni are la 
Mihai Negomireanu 

m la înălțime), Tiberiu

atletic din 
record 
m), 1

(2 : 12,8

cei mai buni 
ai concursului: 

: A. Kurunczl
M.) 10,9, S.
Reșița) 11,0. 
............ 400

m :
Tg.
Sp. ...
Pitești) 11,1;

(CSM
(CS B.

(Lie. "
1500

Z. Gaspar

m : Fr. Gedeon
49,2, Al. Moldovan 

Petrinl
50,6 :
3 : 56,5, 
Secuiesc) 

Sp. C-ța) 
Vasil eseu (Lie. 
Glavă (Sc. Sp. 
Pata! (Lie.

m obst. :

■
 împrejurări ? Răspundem negaliv aces

tei întrebări. Și totuși... nimic nu se 
produce spre a siopa această modă. 
E adevărat că relația club-anlrenor 
stă sub autoritatea de drept a con
tractului (cel puțin teoretic), dar peste 
aceasta există și o altă autoritate, la 
fel de concretă : aceea a dezvoltării 
diriipte a jocului de fotbal, în an
samblul său. Dacă F.R.F. activează 
autonom, în spiritul si cadrul legii 
privind sportul, aceasta nu înseamnă 
că forul de conducere a mișcării noas
tre sportive va asista indiferent la un 
eventual proces negativ care s-ar ma
nifesta la un moment dat, fără să 
intervină.

în cadrul social 
tre, fiecare dintre 
instituția în care 
contract. Dar oare 
parte a unui alt

I
I
I
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specific țării noas- 
nci este legat de 
muncește printr-un 
nu sîntem cu toții 

,___  _ _ contract nescris, e
foarte adevărat, dar nu mai puțin real, 
din această cauză, 
listă în ansamblul 
tori și față (sau 
destinele acesteia, 
ansamblu ?

Fără discuție că 
și, de aceea, credem că forul tehnic al 
fotbalului trebuie să-și exercite autori
tatea, făcînd să se respecte, mai mult 
decît pînă acum, acest contract nescris 
pe care toți cei ce activează în do
meniul respectiv îl au, mai ales, în 
ceea ce privește interesul său general.

Practicînd, cu atîta ușurință, schim
bări în conducerile tehnice ale echipe
lor noastre se periclitează însăși cali- 
ratea jocului în sine, se traumatizează 
întregul sector de activitate in fotbal, 
lată de ce propunem ca F.R.F. să dis
cute, sub toate aspectele, situațiile ci
tate (dar și altele care-i sînt, desigur, 
cunoscute) și să decidă interzicerea, 
sub orice motiv, a schimbării antreno
rilor din categoriile A și B în iimpul 
desfășurării unui campionat. Așleptăm 
să putem face publică o măsură în 
justețea căreia credem neclinlit.

cu societatea socia- 
ei, fiind răspunză- 
mai ales față) de 
de nevoile ei, în

I
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(Pe-

D.

de la

Marin (Dt- 
blocat de 
și Schu-

(SSA 
4 Ti- 
(Prog.

Dan 
namo) 
Chicid 
man (nr. 10) de 
la „U", încearcă 
să-i paseze lui 
Bota pe semicerc.

Mare) 
N. Băl
ul : C.

__
50,4, Cl. 
cescu Cluj) 
Dima (Met.) 
(Tract. Tg. 
A. Dinescu ( 
57,8 ; 110 mg : 
4 Timiș.) 15,3, 
Reșița) 15,3, 
Br.) 15,7 ; 
Szekely (CSM Cluj) 6 :00,8. 
Goanță (CS Pitești) 6 :01,2, 
Popa (SSA 
țime : M. 
Sp. Arad) 
(Tract. Tg.

(L1C. 
prăjină : 
PI.) 4,40, 
4,20, A.

Foto :
N. DRAGOS

I
I
I
î

Em. VALERIU |

(SC. 
: I. 

I, I.
s. 

2000

3 : 57.5,
3 :

Buc.) ' 6 : 07,2 ; înăl- 
Negomireanu 
2,03, ~ “
Sec.) 1,90,

N.

(ȘC.
G. K i c si d 

Al. Ca- 
Bălcescu Cluj) 

M. Volnea
C. Anton (CSS 

............. Dinu (CSM Sl- 
4.20 ; triplu: M. Cali- 
(UT Arad) 14,42. St. Len- 
(Sc. Sp. Brașov) 14,42, 

(Farul c-ța) 14,16 ;

tona
1,90 ;
trolul
BUC.) 
biu) 
mete 
ghel
.Tordache1 ____ _ ....
greutate : M. Iordan (SSA Buc.)
14,93,
14,87. 
Buc.) 
(SC.
(CS
(UT 
m : 
12,0, 
12,2,

Suha ,(CAU Buc.) 
Dumbravă (Prog. 
suliță : V. Obreja 

" L. Pinti 
E. Dronca

FETE: 100 
(CA Roman) 
(SSA Buc.) 

. , N. Manea (SSA Buc.) 12,4:
800 m : R. Fița (Lie. 4 Galați) 
2 :12,8, N. Andrei (Rovine Cra
iova) 2 :14,2, S. Cîmpulungeanu 
(Viit. Buc.) 2 : 19.0 : 4X100 m :

48,3-record. Vii-
Lic. 2 Brașov 
Ionescu

Hly (Lie.
Cioltan

Gh.
Gh.
14,81 :

Sp. Beiuș) 63,00, 
B. Mare) 59,40, ' 
Arad) 59,06 ; 
El. Monoranu

El. M î r z a

Roman 
Buc. 
disc : 
43.92. 
42,86.

C. A. 
torul 
50,0 ; 
Buc.) 
miș.) 
Suceava) 42.44.

Concursul continuă astăzi 
ora 8,30. (r. vil.)

49.3.
C. 

M.
V.

PE LACUL HERĂSTRĂL

Ieri dimineață, pe apele lacului 
Herăstrău s-a disputat „Cupa 2 
Mai“ la caiac-canoe, competiție 
care s-a bucurat de o deplină 
reușită, înregistrînd totodată și un 
frumos record de participare: 340 
de concurenți la startul celor 23 
de probe (!). întrecerea, excelent 
organizată de comisia de speciali
tate a municipiului București, a 
fost dominată autoritar de spor
tivii dinamoviști. Iată învingătorii 
curselor :

K 1 (S): I. Munteanu (Steaua) 
2:13: K 2 (S) Petrescu — Sa- 
movsehi (Dinamo) 1:56; K 4 (S) 
Pascu, Dumltrașcu, Cîmpeanu, Ll- 
țolu (Dinamo) 1:35; C 1 (S) I. Za- 
harenco (Dinamo) 2:14; K 1 (F) 
S. Comișan (Dinamo) 2:20; K 2 
(F) Grigore — Ignatenco (Dinamo) 
2 ‘08; C 2 (S) Nichiforov. — Iacob 
(Dinamo) 2:07,2; K 1 (J—I) B. 
zabet (Șc. Sp. 2) 2:04: K 2 (J—I) 
ștefan — Komoveș (C.S.S.): K 4 
(J—I) Vouciuc, Cosma. Sfand’ictie, 
Ciobanu (Dinâino) 1:50; C 1 (J—I) 
I, . Vorobipv (Dinamo) ?:26; lț 1

(Junioare I) A. Răutu (Dinamc 
2:20; K 2 (Junioare I) Zintz - 
Ivan (Șc. sp. 2) 2:14; K 4 (Juni 
oare II) Gologan, Neăgu, 
san, Constantin (Dinamo) 
C 2 (J—I) S. Nemeș — E.
(Dinamo) 2:10; K 1 (J—II) 
(Dinamo) 2:06; K 2 (J—II) Mi tu 
— Constantin (Dinamo) 2:06; I< 
(J—II) Tănăsescu. Poștașu, Mate 
Mihalcea (Șc. Sp. 2) 1:49; C 
(J—II) Sergliei (Dinamo) 2:31; K 
(Junioare II) M. Paulina (Dinamc 
2:32; K 2 (Junioare II) Pușcașu - 
Petrescu (C.S.S.) 2:24; K 4 (Ji 
riloare II) Radu, Poenaru, Cor 
stantin, Crăciunescu (Dinamc 
2:20; C. 2 (J—II) Vlad — Popesc 
(Dinamo) 2:17.

Clasamentul pe cluburi : 1. d: 
NAMO 280 p; 2. C.S.S. 120; 3. Ș< 
sp. 2. 102; 4. Olimpia 92; 5. Steau 
55; 6. Voința 37; 7. C.N.U. 33: 
Rapid 15. De notat reapariții 
după o absență îndelungată, 
eaiaciștilor de la Rapid. Inițiativ 
clubului de a reînființa secția t rc 
buie apreciată. Curînd vor veni i 
Rezultatele..,

Vinei 
2:11 

Neme 
I. Iva
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0 DRAMĂ IN APELE BOSFORULUI
Știrea furnizată de agențiile 

de presă a fost lapidară: 
„Românul Gavril Moraru a 
abandonat in manșa a doua a 
traversării Bosforului, tntr-un 
moment cînd conducea auto
ritar întregul pluton și pînă 
la sosire mai avea doar 6 
kilometri". Cuvintele transmi
se prin eter ne relatau un 
fapt divers produs de-a lun
gul unei curse nautice de mare 
duritate. Dar cine-șl putea 
oare închipui mica dramă 
ită de simpaticul înotător 
jean acolo între valurile 
rii Marmara, in cursa pe 
o visa de ani de zile 7

„Cînd am aflat că în sflrșit 
•— după atîția ani de promi
siuni deșarte — voi avea po
sibilitatea să iau startul în- 
tr-un mare maraton 
nu-mi mai încăpeam 
de bucurie. Doream 
sufletul să realizez 
formanță, spulberînd 
derea celor ce zîmbeau 
cite ori aduceam vorba des- 
prea marile curse ce se des
fășoară în străinătate. Am îno
tat zilnic ore în șrr, înghițind 
kilometru după kilometru, iar 
în iunie 1969 am dat un prim 
examen, cîștigînd cursa de pe 
Siutghiol. Acumulasem o re
zistență care-mi sporea încre
derea și convingerea că 
voi face de rîs pe Bela 
(n.n. Adalbert lordachi) 
mul meu antrenor, care 
întovărășit întotdeauna 
cursele Brăila—Galați.

Și iată-mă ajuns pe malul 
sting al Bosforului, de unde 
aveam să pornesc în întrecere.

tră- 
clu- 
Mă- 
care

nautic, 
în piele 
din tot 
o per- 
neîncre- 

de

nu-I 
baci 
pri- 
m-a 

în

alături de al ți 24 de concu- 
renți. Deși primisem sfaturi 
nenumărate să nu mă avînt 
și să-mi menajez forțele (ma
ratonul cuprinde două etape 
de 16 și, respectiv. 12 kilo
metri) am pornit ca din puș
că și curînd nu aveam să mai 
văd în jurul meu decît șa
lupa organizatorilor, care 
chidea 
șor ca 
lurilor 
tate și 
fel de 
juns Ia capul terminus al e- 
tapei am fost primit cu mult 
entuziasm și în același timp 
nedumerire; 
oară 
curgă 
de 7 
mult 
făcea 
lea sosit, coechipierul i 
Gerhard Goter, și el cu 
proximativ două minute îna
intea următorului clasat.

De abia atunci am început 
să am 
mă și 
deși în 
succesul 
nu părea 
mit toată 
la ce va 
mai 
din 
data 
mal . . . __ ___
neașteptat de rece. Adversarii 
se opreau adesea pentru a se 
alimenta și a bea ceva cald, 
dar eu îmi vedeam de drum. 
Luasem clteva guri de apă 
și nu-mi ardea de așa ceva. A

..des- 
pîrtia". Mă simțeam u- 
un fulg pe coama va- 
unei mări de loc agi- 
înaintam fără nici un 

dificultate. Cînd am a-

pentru prima 
cineva reușise să par- 
distanța în mai puțin 

ore. Tmi consumasem de 
ceaiul fierbinte, cînd își 
apariția cel de al doi- 

sosit, coechipierul meu 
a-

emotii. Toată lumea 
considera învingător, 
accepțiunea gazdelor 

unui simplu debutant 
posibil. N-am dor- 
noaptea cu gîndul 

urma. Prinsesem șî 
curaj și ammult

nou un start avîntat.
aceasta însă, marea __

puțin prietenoasă, iar apa

luat 
De 
era

fost marea mea greșeală și 
Îmi voi aduce aminte mult 
timp de această stupidă am
biție de a nu ieși din ritm 
pentru a-mi reface forțele și 
a “ ■
vrut 
dacă 
turc, 
tată.
totul ___  __ _ .
avans din etapa precedentă mă 
puneau la adăpostul oricărei 
surprize. încetul cu încetul am 
început să simt 
apoi mi-am dat 
mușchii trenului 
sînt blocați. iar 
care le mișcăm 
orice vlagă. Făceam 
considerabile, dar nu mai pu
team înainta. Și valurile mă 
loveau puternic din toate păr
țile. Iar în jurul meu o în
tindere nesfirșită de apă. Am 
început să fac semne : șalupa 
din față a făcut cale Întoarsă. 
Dar nu mă puteam înțelege 
cu nimeni. între timp, au în
ceput să treacă unul cite unul 
toți cei care mă urmau. Am 
strîns din dinți și am început, 
să trag cu ultimele puteri. 
N-aș fi vrut să renunț. Dar 
cei din barcă îmi făceau semn 
că de fapt nu mai înaintam 
și că mă zbăteam pe loc. Cu 
o ciudă pe care nu pot să v-o 
descriu a trebuit să urc în 
șalupă. Un vis, de care fu
sesem atît de aproape se des
tramă incredibil de ușor... Șî 
cit de mult aș fi vrut să 
cîșfig."

puțin. Am 
frunte deși, 
plasa unui 
marea agi- 
fi fost cu

mă dezmetici 
să rămîn în
aș fi prins 
obișnuit cu 
rezultatul ar 
altul, căci cele 7 minute

că îngheț; 
seama că 

inferior îmi 
brațele pe 
pierduseră 

eforturi

Adrian VASILIU

RENDEZ-VOUS SAHIST
ieri a avut loc meciul de 

șah contînd pentru finala 
campionatului mondial al 
A.I.R. (Asociața Internaționa
lă a Roboților). S-au înfrun
tat la clasica masă bicoloră 
cu 64 pătrate, cei doi roboți 
calificați în turneul final 
mondial Robotul S 1 (arab) 
și Robotul S I (roman). Cei 
doi rivali sînt confecționați 
după „ultimul strigăt" al teh
nicii, veritabile eminențe ce
nușii ale electronicii In cir- 
cuntvoluțiunile lor cibernetice 
de fire și relee inextricabile, 
sînt încorporate strategiile 
sportului minții, de la Copa- 
blanca la Ciocîltea. Stau fa- 
ță-n față, reci ca două mini- 
aisberguri metalice, pentru 
marea confruntare a secolu
lui. Antrenorii-tehnicieni îî 
asistă și 
în priză 
Masorii 
purități 
praf. Meciul pentru hegemo
nia mapamondului alb-negru 
a început. Mutările se suc
ced cu rapiditate și luciditate 
supraomenească. Duelul e viu, 
dinamic, electrizant. Ceasuri
le de control cu cuarț secon
dează mișcările roboților fără 
a înregistra nici o depășire a 
faimoasei crize de cronofa- 
gie. SI și SI imaginează 
combinații de înaltă subtili
tate și dificultate, stîrnind a- 
yerse de aplauze care însă îi 
lasă... reci pe parteneri. Spec
tatorii urmăresc și schițează 
kinograme, variante, noi pro
blematici, frapați de ținuta 
elevată a „recitalului" șahist. 
La un moment dat partida 
care se disputa echilibrată, 
ritmică, pendulează în favoa
rea lui S 1 (arab), care cu un 
apetit luculic devorează om
nivor tot ce-i iese în cale.

(Science-fiction)

S I, în derută evidentă, în
cearcă soluții optime pentru 
a remonta, a compensa han
dicapul, 
van. S 
victorie, 
sul de 
carențe 
ția gîndirii tactice a lui S I 
care. în degringoladă, nu se 
mai 
încă 
tare 
bele 
siv 
grai" S 1 se recunoaște bă
tut. Antrenorul-tehnician al 
înfrîntului pare dezamăgit 
dar nu dezarmează în pură 
resemnare. Se agită și 
tă insinuant i

— Dopaj, să Se facă 
za sîngelui I

— Analiza cui ?
— Pardon, analiza

tului. Un potențiometru. Să 
vină medicul-electrotehnic.

Oficialitățile se lasă con
vinse de diligențele manage
rului lui S I și iată că apare 
și specialistul. Cu o trusă 
specială, verifică detaliat a- 
natomia curioasă a învingă
torului. Treptat, fața i 
diază de un zîmbet 
toriu și exclamă i

— S-a dopat.
Spectatorii discută 

prindere, se încing spiritele 
pro și contra. Se cer explica
ții științifice, palpabile.

— Da, a folosit curent de 
220 voi ți în loc de 110 volți, 
cum era normal stabilit și 
conectat la adversar.

dar face eforturi în 
1 merge decis spre 
Nici o speranță. Cea- 
control înregistrează 
apreciabile în evolu-

Proteste, contestații, stu
poare, rumoare, se pretind noi 
expertize care toate duc la 
aceeași concluzie inițială.

Comisia de disciplină din 
cadrul A.I.R. hotărăște, în u- 
nanimitate, suspendarea pe 
viață a delicventului. Ceea ce, 
în noii termeni de speciali
tate, înseamnă : TOPIREA!

Tifi GHEORGHIU-VASLUI

anali-

curen-

ARGUMENTE

se ira- 
revela-

• Echipa de rugby a Fran
ței va deveni vedetă de cine
ma în filmul lui Serge Le-

introduc ștecherele 
pentru „încălzire", 

șterg ultimele im- 
imperceptibile de

poate redresa... temporal? 
o mutare și încă o mu
și... șah mat. S 1 cu al- 
e învins în acest inofen- 
„apartheid" ludic. _Ne-

solici-

• Campion olimptc in proba de 
3 000 m obstacole (Tokio, 1064), 
recordman mondial al orei și pe 
distanța de 20 km, călător pe toate 
continentele, atletul belgian nu 
lipsit de faimă Gaston Roelants 
ne uimește din nou tntr-un do
meniu cu totul neașteptat : pic
tura t De curtnd, el a expus, in 
sălile castelului Wezemael, 40 de 
tablouri figurative avind drept 
subiect amintirile sale de călăto
rie. eu excepția a două naturi 
moarte. Să se mal spună că in 
timpul curselor lungi, fondiștii 
nu văd nimic șl nu se gtndesc la 
nimic I La vernisajul expoziției 
au participat o seamă de perso
nalități ale lumii sportive bel
giene. Cu acest prtej, Caslon 
Roelants a declarat : „Mă simt 
legat de pictură ca și de atle
tism''.

roy, „Cerul este albastru", 
timpul recentului Turneu 
Națiunilor, regizorul și-a ter
minat filmările. Dragostea va 
juca totuși un rol mai im
portant decît sportul pentru 
eroul principal, un ziarist 
(Frederic de Pasquale), care 
va întîlni la Dublin o tînSră 
(Alexandra Stewart) pe care 
a părăsit-o cu cinci ani în 
urmă.

• Campioană de scrimă 
Luxemburgului și membră a echi
pei de floretă la Jocurile Olim
pice de la Roma. Tokio și Mexic, 
Colette Flesh șl-a luat anul acesta 
in primire postul de primar al 
capitalei ducatului. Ea este prima 
femeie care obține o asemenea 
funcție in Luxemburg. Colette 
Flesh era, din 196S, secretara co
mitetului olimpic al țării ei. (VIb.)

SELECȚIUNI a SELECȚIUNI

Fotbalul romanesc văzut de generația de la Montevideo
______«___________ „ . _ . -

Jean Lăpușneanu, llie Su
bășanu, Ionică Bogdan, Titus 
Ozon sau Ion Voinescu sint 
figuri destinate să intre în 
legendă fiindcă au reușit să 
întrunească și să exprime ca
litățile temperamentului nos
tru sportiv, permițînd fiecărei 
generații să-și vadă răsfrînt, 
în jocul lor. propriul ei chip, 
ca Intr-o oglindă.

Iată de ce, o convorbire cu 
oricare dintre ei este întot
deauna binevenită. Și ni 
bucurăm că la „provocarea 
noastră llie Subășanu, 
„gentleman Jim", cum 1 
spunea, a ridicat mănușa.

— Cum apreciați clasa 
fotbalului românesc în a- 
nul participării la primul 
campionat mondial, de la 
Montevideo ?

— în perioada la care vă 
referiți, fotbalul nostru deți
nea o puternică poziție în 
Balcani.

Dar clasa fotbalului româ
nesc era afirmată șl în con
cernul fotbalului european și, 
prin aceasta, în al celui mon
dial, deoarece fotbalul se năs
cuse în Europa Și bl purta 
aureola, unui prestigiu bine 
conturat.

— Dar am vrea, mal tn- 
tîi, să ne reamintiți forma
ția și meciul în care ați 
debutat ca internațional.

— Da, cu plăcere: Stotan. 
Rusen, Bucșa, Robe, Vogi, 
Radu Niculescu, Manole Du
mitrescu, Sepi, Subășanu, Cib- 
lac, Vasile Crlstescu — for
mație. care în 1929 a învins 
echipa Bulgariei cu 3—0, la 
București.

— Deci, 
tacul avînd 
doi centri 
Grațian și

— Exact. Șî 
onoare pentru

nale dintre care era destul 
de greu să o alegi pe cea 
mai bună. Ca înaintaș mă voi 
referi intîi la compartimentul 
ofensiv — puțind spune că 
încă înainte de 1930 conduce
rea atacului echipei naționale 
putea fi încredințată, la ale
gere, lui Rudy Wetzer, Sepi 
Grațian, Ghiță Ciolac, Mi IPo-

acest punct de vedere. Ace
eași situație și cu posturile 
de interi (Fane Cîrjan, Giur
giu, Ftonio, Stanciu, Melchior, 
Niculescu, Covaci etc.) sau 
extreme (Tănzer, Manole Du
mitrescu, Dobo, Boroș, Dobay, 
Barbu II. Vasile Crlstescu, 
Cipcigan, Nicolaescu, Auer...), 
■ca să nu mai Vorbim de eom-

ați condus fl
ea interi... alți 
înaintași: Sepi 
Ghiță Croiac? 
a fost o mare 

___  ,___ _ mine să mi se 
ofere tricoul cu nr. 9 între 
asemenea parteneri.

— A existat in perioada 
amintită un decalaj, o dis
proporție între valoarea e- 
chîpei naționale și nivelul 
echipelor de club 7

— Un asemenea decalaj nu 
existat, echipa națională fi-

după părerea mea, cuvîntul ho^ 
tăritor îl au jucătorii.

— Cum vă explicați va
loarea individuală deose
bită a jucătorilor genera
ției dv. 7

— Sintetic, aș concretiza-o 
în trei cuvinte: pasiune, dra
goste, pregătire. Pasiune pen
tru fotbal, dragoste de club 
și multilateralitate în pregă
tire. Exemple ? Vogi punea un 
accent deosebit, in afara fot
balului, pe pregătirea atletică, 
ajungînd să fie selecționat Și 
în echipa națională de atle
tism. Fredi Fieraru era pe 
lingă un fotbalist de mare va
loare, campion național de 
patinaj artistic. Mihai Flama- 
ropol — unul dintre cei mai 
buni hochelștî, iar eu îmi asi
guram continuitatea pregătirii 
prin patinaj, tenis și înot, spor
turi în care am fost campion 
regional. Cine nu-și aduce a- 
minte de jocul lui Robe, Pipa, 
Steinbach, Bindea, Cîrjan, 
Duce, Sfera, Albu, Sept II, 
de dragostea de club a venu- 
sistului Miloș Strușka ce-și 
sacrifica aproape tot timpul 
liber pregătirii tehnico-atleti- 
ce. Valoarea individuală a ju
cătorilor a asigurat clasa fot
balului românesc — cele două 
noțiuni intercondiționîndu-se 
și determinînd o simbioză în 
sport.

— Unele voci leagă va
loarea de altădată a fot
balului de apariția profe
sionismului. Ce părere a- 
veți despre această aser
țiune T

— Că este falsă. In momen
tul apariției germenilor pro
fesionismului — la Chinezul, 
C.A.O., Ripensia, Venus, Ra
pid etc. — valoarea fotbalului 
românesc era bine precizată. 
Profesionismul a contribuit nu 
la ridicarea valorii fotbalului, 
ci la întărirea — contractual 
obligatorie — « conștiinciozi
tății jucătorilor. Atît și nimic 
mai mult.

— Deci, 
terminată 
ternicelOr 
vremii.

— Nu numai de ele, cl — 
așa după cum am mai spus — 
și de numărul ridicat al clu
burilor mari.

— Toate atributele po
menite anterior au carac
terizat și propria dv. acti
vitate. Considerați că nu
mai datorită lor ați fost 

■denumit „gentleman Jlm“ ? 
— In mare parte da. Dar 

eu — și nu numai eu — a- 
veam pe stadioane, ca șl in 
viață, o comportare civilizată, 
care impunea maselor și care, 
sint convins, a contribuit la... 
înnobilarea mea de către pu
blic.

— Considerați că sportul 
poate 
sine, 
ții ?

— NU. 
rămină ___
mijloc de educație, de activi
tate creatoare, de formate 
psiho-fizică, de formare și în
tărire a personalității indivi
dului. A face din el un scop 
în sine înseamnă a-i denatura 
sensul. Pentru generația mea 
sportul nu a însemnat alt
ceva. Și tocmai de aceea din 
rîndul sportivilor de teri nu 
au rămas ruine sufletești și 
fizice, ci oameni întregi, per
fect conturați, fiecare, in via
ța și profesiunea lui: medici, 
ingineri, muncitori, avOCațt, 
funcționari etc. — dar toți, 
așa cum am spus, oameni a- 
devărați.

Toma ALEXANDRESCU 
A. EFTIMIE

clasa a fost de- 
de existența pu- 
individualități ale

a
ind o reflecție a clasei gene
rale pe care o aveau echipele 
de club — aflate la nivel va
loric foarte apropiat intre ele. 
Așa se și explică de ce, în 
perioada aceea, se puteau al
cătui două-'trei echipe națîo-
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(pentru că vin de la Dunăre)

Și țipă cu setea lor și se desgolesc 
precum pe țărm, unde 
se cere așa
și este iertat trupul.
Vin femei și îmi cer pentru sete 
apa fluviului de unde am plecat 
și-mi cer cuvintele care se spun

(Tu știi, tu ai fost, tu ai trăit 
pe nisipuri
și ai văzut de alde noi 
mai trase de apă, 
femei subțiri ai văzut 
care să treacă prin plasa pescarilor, 
ci ți te dușmăneau...

Arată-ne șoldul mușcat de peștii vii 
și degetele unde ți-au înfipt racii 
cîrligele roșii dacă ai vrut să fugi... 
Arată-ne cum înotai și te vom primi 
, toate,
arată-ne acest lucru aici; apă fădndu-ne 
că iți stăm între o parte șî alta a 

trupului

Doamne, de tind trăim 
și n-am fost la Dunăre 
și nu știm apa cum este făcută 
de se poate înota...

Nicolae OANCEA 
G,Luceafărul")

de 
un 

ru
la 

de 
de

Bridge-ul, deși joc 
cărți, în realitate este 
super-șah. De origine 
sească, de 
combinația 
astăzi l-a 
curios s-ar 
nul născut 
nume L.„ 
cindu-se pe echipe, 
contra doi, i s-a dat de
numirea. de bridge, adică 
pod. Posibile fiind Infinite 
combinații, de aci solicita
rea minții și a intelectu
lui, de bună seamă cit are 
fiecare. Dînd loc la fel si 
fel de controverse, obser
vații și ciondăneli, s-a im- 
pămintenit butada: nimeni 
nu joacă așa de bine cum 
crede el, dar nici așa de 
prost cum crede partene
rul său.

Mai mult decît răspîndit 
în lume, se joacă pretutin
deni. sint campionate șco
lare, universitare, de tă

la „m hist" 
superioară 

adus, oricît 
__  părea, cetățea- 
scut la Ploiești, pre 
Ely Culberston. Ju

do!

llie Subășanu își domină —- ca întotdeauna — adversarii 
jocul de cap. Această splendidă detentă o confirmă

pescu, Soni Niculescu sau sub
semnatului — selecționerii ne- 
avind nici o problemă din
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PUTERNICII
BOXERI

sîntem puternicii boxeri, 
nu vom fi înfrînți niciodată, 
aplauze și-n țipăte unse,

Umăr la umăr, ‘ pășeau fără ascunse 
Patimi, cei ce nu vor fi înfrînți 

niciodată.

Noi 
Noi 
Și-n
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Nu îți trăda durerea
Nici atunci tind coastele se rup sub greii 

pumni 
scufunde.Și apa ca-n corabie intră, să te 

Nu-ți trăda bătătura stingă 
Și indigestia dreaptă.
Oboseala nătingă, iubita, 
Care, ca pe orice muritor, te 
Fii zeul trebuincios tuturor, 
Zeul tău. decît tine mai tare. 
Fii antrenorul generației viitoare. 
Toți cei ce poartă ghiloți de mătase. 
Se ridică pînă ce nu se numără pînă

așteaptă.

la 
șase

Noi nu putem cădea în corzi.
Doar că uneori le-atingem să sune 

melodic, imnic, 
Pentru forța noastră de schimnic. 
Puternicii boxeri erau atît de singuri 
Incit gongul 
Oh, energia,

le ardea fața albastră, 
energia noastră...

lucian BURER1U
(„România literară")

BRIDGE
neret, de femei și... am- 
bigen. Se joacă pe toate 
paralele ș» meridianele. 
Sint campionate naționale, 
europene, 
piade de 
fruntările 
nindu-se 
de șansă.
nuale, tratate, publicații și 
reviste de specialitate. Sint 
școli pentru începători și 
avansați, se dau meditații, 
se fac antrenamente. In 
fond, este un deconectant 
și un activ mod de rela
xare, de unde, în „Cronica 
anului 2000", pronosticul 
publicistului Mircea Malița 
precum că, tuturor direc
torilor de întreprindere li 
se va rocomanda să joace 
bridge.

mondiale și olim- 
brtdge, în con- 
respective elimt- 

total coeficientul 
Sînt editate mâ

Vorbind despre aceste 
toate, mi-ar părea rău să 
se înțeleagă că ar fi cine 
știe ce de mine la bridge. 
Cititorul însă avind tot 
dreptul să se întrebe ce 
mi-a venit eu un aseme
nea subiect. obligat sînt să 
precizez: Intîi, pentru că 
de curînd, luîmi ființă pe 
lingă Casa de cultură a 
sectorului IV un cere de 
bridge, duminică a avut 
loc un meci între o selec
ționată bucureșteană și e- 
chipa ungară care vă par
ticipa la campionatul mon
dial de la Lisabona. Al 
doilea, pentru că vâzind 
puzderia de cronici la jo
cul cu picioarele, ce mi-am 
zis 7 Că, așa, de s&mînță, 
să fie și o improvizată 
cronică la un joc eu capul.

Mihai POPESCU
(.Contemporanul**)

ai
PW1

partimentele defensive. Un 
tecționer nehotârit ar fi 
cilat continuu între diferitele 
formule fără a se putea decide.

Această abundență de jucă
tori excepționali in echipele de 
club, ca și numărul mare de 
cluburi puternice ne-ău asi
gurat, prin comportarea lor, 
poate mai mult decil prin jocu
rile formației reprezentative o 
frumoasă reputație în fotba
lul Europei centrale. Pe a- 
tunci Chinezul, Juventus, O- 
limpia, Venus, Unirea Trico
lor, Colțea Brașov și Univer
sitatea Cluj obținind rezultate 
de răsunet in compania unor 
formații celebre din Iugosla
via, Austria, Ungaria, Italia și 
chiar Anglia.

— Ne-ar interesa părerea 
dv. despre valoarea actua
lă a fotbalului nostru, în 
raport cu nivelul mondial 
al fotbalului contemporan.

•— In prezent, pe plan mon
dial, valorile s-au apropiat atit 
de mult datorită, in pri
mul rină, faptului că astăzi 
secretul tehnicii fotbalului este 
pretutindeni cunoscut, incit 
singura formulă de reușită re
zidă în pregătirea fizică și 
psihologică a diferitelor for
mații naționale sau de club. 
Daci în trecut rolul decisiv 
revenea antrenorului, astăzi,

ți socotit un scop în 
un unic ideal al vie-

Sportul trebuie să 
ceea ce este: un

* F1-««.’a m’
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I. I.OVASZ, TIRGU MUREȘ, și 
TRAIAN GALEA, CURTICI. De 
data aceasta. In ciufla... documen
telor ce vor sâ pară zdrobitoare, 
tiu e vorba tilct măcar de o gre
șeală, și cu atît mai puțin de o 
manifestare — repetată I — de... 
favoritism. Este adevărat că. in 
etapa din 18 aprilie, atit SuCiu 
(Steaua), cit șl Mihai lonescu (Pe
trolul) au obținut aceeași notă, 9, 
în condițiile unor Jocuri in depla
sare. Am socotit insă că acel plus 
invizibil, de natură să-1 departa
jeze pe cel doi candidați la un 
post de portar în echipa... etapei, 
trebuie acordat lui Suciu, dat 
fiind faptul că Steaua a și ciștl- 
gat la Iași. Cît privește pe Solyom 
(10) și Ștefănescu (9), atit unul 
cît și celălalt — s-a precizat — au 
primit note pentru activitatea lor 
dintr-o singură repriză, in restul 
timpului desfășurarea jocului ne- 
dîndu-le posibilitatea să se evi
dențieze. fie pozitiv, fie... negativ. 
Nu de puține ori, ați observat, 
portarii nu primesc (nu din vina 
lor, cl a înaintașilor adverșl l) mei 
un fel de notă. In orice caz, dacă 
ptnă șl echipa etapei știrbește 
atitea discuții, nu trebuie să ne 
mal surprindă ambițiile, nemulțu
mirile, suspiciunile $1 protestele 
pe care le pune în mișcare, de 
fiecare 
chipe. Mai ales a celei 
tative !

A apărat culorile naționalei tn 27 
de meciuri, participind și la două 
campionate mondiale: 1930 șl 1931. 
Cred câ, în postul de halt centru, 
nu l-a egalat decît Apolzan. care, 
la fel, și-a bazat jocul nu pe 
forță, ci pe viteză, tehnică și pla
sament.

MIRCEA COJOCEA. BRAȘOV. 
Iată precizarea Sn legătură cu fot
balistul Dan Coe : Prenumeie : 
Dan. Numele de familie : Coe.

GtORGE GORUNESCU, CO
MUNA SIMIAN. 1) Fele n-a jucat 
niciodată în România. Pe un ast
fel de musafir l-ar fi ținut minte 
și copiii 1 2) Pînă acum, nu s-a 
desfășurat nici o înlîlnire între 
echipele naționale ale României 
șl Braziliei. Să vedem, luna VI-

dată, alcătuirea unei e-
reprezen-

D. ANTONESCU, 
LUNGULEȚI. tn finalul
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ltoare, la Guadalajara, cine 
mai emoționați : noi sau brazi
lienii. 3) Lui Florin Gherghiu il 
puteți scrie pe adresa Federației 
române de șah, București, strada 
Vasile Conta nr. 16, sectorul 1. Ați 
descoperit o nouă „deschidere", cu 
care il poate bate pe Fischer j

tri (este și momentul pentru

COMUNA 
„Odei" pe 

care o închinați „tricolorilor" noș- 
*** '"‘T șl momentul pentru o

G., BUCUREȘTI. Nu pot împăr
tăși punctul dv. de vedere. De Ce 
am face noi concesii fotbaliștilor 
șl nu ar face el concesii... fotba
lului, din moment ce spun că-1 
iubesc 7 Sau Spun numai ?

N. M. V. I., IAȘI. E lăudabilă 
intenția dv. de a ajuta echipa 
noastră națională, prntru a face o 
figură cît mai bună în turneul 
final al campionatului mondial de 
fotbal. Dar, deși nu mă pricep în 
lluzonism, mă îndoiesc că „Imbrâ- 
cind tricouri de mătase alb-ncgru,

Odă 1), ne cereți scuze pentru gre
șelile de ortografie. Pentru poezie 
nu T

N. RADULESCU* COMUNA 
SCORNICEȘTX, OLT. „De-a lungul 
anilor, s-au organizat meciuri 
„tari", cum ar fi s la fotbal : An
glia — Restul Lumii; la șah: 
U.R.S.S. — Restul Lumii. Nu cre
deți că ar fl interesantă și o In- 
tîlnlre. Ia handbal : ROMÂNIA — 
Restul Lumii 7" Nu mai încape 
vorbă 1 Federația noastră de spe
cialitate, sînt sigur, și-ar da ime
diat asentimentul. Sint mai puțin 
sigur insă că Restul Lumii ar îm
brățișa cu aceeași căldură ldeea 
organizării unul asemenea meci. 
Oricum, încercarea moarte n-ara 1

SANDOR EMERIC, MIERCUREA 
CIUC. Antrenorul emerit, Emeric 
(Ciogii, cum i se spune) vogi are 
65 de ani. La 17 ani juca tn prima 
echipă a celebrei formații Chine
zul din Timișoara, campioană na
țională între anii 1921—1927. De la 
Chinezul, el a trecut la Juventus 
București (actualul petrolul Plo
iești), unde a jucat ețnă în 1937,

tn pătrate sau romburi, am dis
trage atenția adversarilor, cărora 
le-ar fugi ochii după pătrățelele 
sau romburile respective, in plină 
mișcare-. Mă tem că totul este o . 
Iluzie de-a dv. Poate că aveți 
alte soluții mal bune. Le așiep- 
tăm I

ILUSTRAȚII de 
Mihaela STRATAN
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TRICOLORII 
AU REVENIT 
ÎN CAPITALĂ

BRAȘOV, 2 (prin tele
fon). cîteva mii de spec
tatori au luat loc sîmbătă 
în tribunele Stadionului 
municipal pentru a asista 
la un joc de verificare a 
lotului în compania Stea
gului roșu. Dar întîlnirea 
nu a mai avut loc deoa
rece echipa de fotbal a 
României, care se afla la 
Poiana Brașov, a plecat 
spre București, din cauza 
timpului nefavorabil.

(3. GRUIA 
coresp. principal

MECI
INTERNAȚIONAL 
LA SATU MARE

Divizionara C Someșul, 
din Satu Mare, a susținut 
tin meci amical de fotbal 
cu formația Vasaslang din 
Budapesta. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 3—1 
(2—1) pentru oaspeți. Go 
Iul gazdelor u fost marcat 
de Dobi, în min. 20.

AUGUSTIN VERBA
I coresp.

Crișul Oradea
Tatabanyai Banyasz

Formația orădeană Cri
șul a întrecut, într-o par
tidă amicală internaționa
lă, echipa maghiară Tata
banyai Banyasz. Golurile 
au fost realizate de Bule 
(min. 10), Kun II (min. 
21) șl Kassai (min. 85).

I. GHIȘA 
coresp. principal

■tai

Însemnări după
O pagină neplăcută — să 

nu ne ferim S-o spunem din 
capul locului ■— a fost scrisă 
marți la Reims de fotbaliștii 
noștri în confruntarea inter
națională amicală cu repre
zentanții cocoșului galic; o 
comportare decepționantă. con- 
trastind putemicsgcu evoluțiile 
anterioare ale tffColorilor ro
mâni in compania unor ad
versari mai bine cotați în ie
rarhia europeană și mondială, 
cum au fost, de pildă, la 8 
aprilie elevii antrenorului Hel
muth Schon.

Decepția a fost generală : a 
gazdelor, spectatori, tehnicieni, 
ziariști — curioși cu toții să 
urmărească la lucru o echipă 
calificată in 
— în sfîrșit, 
turor, celor 
cu nici trei 
te, produeîndu-se aproape în 
aceeași formulă lu 
pe Neckarstadion.

DEBORDANTUL 
AL FRANCEZILOR 

TERENUL PRIELNIC
Inregistrînd un eșec în cali

ficări, antrenorul Georges Bou
logne, bătrînul orgolios, cum l-au 
numit ziariștii francezi, a dorit 
o relansare a „ll“-lui său pe 
scena europeană, alcgîndu-și ca 
adversari pentru programai de 
primăvară două finaliste Ia »E) 
Mundial ’70“ : Bulgaria Și Ro
mânia. La prima încercare de a 
recupera din terenul pierdut i-a 
scăpat printre degete pe fotba
liștii bulgari (1—1, la RoUch, 
în ziua de 8 aprilie), rămîntndu-i 
acum această a doua posibili
tate pe care i-o oferea jocul 
cu România. Ca și în partida 
de la Rouen, Revelli et comp 
s-au lansat puternic din start, 
Atacuri după atacuri, desfășu
rate în viteză. pe ambele 
flancuri, cu sprijinul jucătorilor 
din liniile dinapoi, au creat de
seori panică în fata porții lui 
Răducanu pe parcursul primei 
reprize. La o asemenea acțiune 
ofensivă cu superioritate 
rică (șut DJorkaeff, din 
careului mare) a scăpat 
canu balonul din rtilhă, 
țîftdu-i Iui LoUbet, care 
mărit, 
min. 10 al jocului. Balonul șu
tat de DJorkaeff putea fi re
ținut fără prea mare dlfirul- 

nereușita Răducanu

dauna Portugaliei 
a noastră, a tu- 
care o văzusem, 
săniămini iftain-

Stuttgart,

ELAN 
A GĂSIT

nume- 
afara 

Râdu- 
perml- 
a ur

să deschidă scorul In

(Urmare dih pag. I)

datorîndu-sc nu unei stări emo
tive (apărind o minge extrem 
de dificilă in min. 3» el de
pășise acea febră de start), ci 
insuficientei concentrări In cli
pa care a precedat priita ia 
minge. Apoi, cînd spre sfirșitul 
reprizei (min. 40) Răducanu a 
garat teribil, tovlndu-1 pe Re- 
velli tin careu și comițind ast
fel un penalty (transformat de 
DJorkaeff) in tabăra noastră În
cepuse să se acrediteze ideea 
că Singurul Vinovat de infrin- 
gerea ce se contura era porta
rul Rapidului.

GAFA LUI RADUCANU 
POATE EXPLICA CEL MULT 
REZULTATUL, NU ÎNSĂ ȘI- 

JOCUL
Desigur, comportarea Iul Ră

ci ueanu la Reims este mai mult 
decît criticabilă, este, dacâ vreți, 
condamnabilă, uriașul goalkeeper 
greșind o dată în plus in ma
niera-! atît de Caracteristică. Cel 
puțin, „ieșirea" sa din min. 40. 
cu o rezolvare atît de stranie, a 
stîrnit nedumerire șl printre zia
riștii francezi. Unul din croni
carii „i'Equlpe“-ulUI. Robert 
Vergne, descrie astfel faza care 
a dus la penalty : „...Arbitrul 
elvețian Hubert a acordat e- 
chlpei Franței un penalty, în 
ochit noștri perfect meritat, pen
tru un fault al portarului român 
Răducanu asupra persoanei lui 
Revelll. Acest fault era cu atît 
mai grosolan cu cit portarul pu
tea să se servească de mîinile și 
de brațele sale pentru a prin
de o minge câre părea ca poate 
fi captată de către un specialist, 
așa cum este el. Portarul ro- 
rtiăn, despre care se spune că 
nu poseda Întotdeauna Un rhăre 
echilibru nervos, a preferat să-l 
„cosească" pe înaintașul nostru 
centrat, ceea ce 1-a determinat 
pe arbitru să acorde un penalty, 
repetăm, perfect Justificat”.

Așa cum Spuneam șl după 
cum reiese $1 din faza penat- 
ty-ului redată în detaliu. Ră- 
ducăhu a greșit grav, cum n-a 
mai făcut-o, sub culorile ra
ționalei, de la mediul cu Por
tugalia. cind numai indulgența 
dovedită de arbitrul iugoslav 
Cstinak a salvat echipa de la 
o foarte probabilă catastrofă.

Dar de aici și plnă la acredi
tarea Ideii că Singur el, R8du- 
canu. a pierdut partida cu Fran
ța este un drum lung, ce nu 
trebuie parcurs dacă se dorește, 
cu addvărât, că tnfrîngerea de 
la Reims să dea loc la conclu
zii principiale, din cate să se 
tragă, hai să le zicem, foioase.
DAR CEILALȚI, COECHIPIERII 
LUI RADUCANU, UNDE AU 

FOST?
Este simplu și... neangajant să 

atunci intreaga culpă pe ume
rii unul singur om și, la Reims, 
au fost cițiva jucători cate 
încercau dup* joc 
scoată castanele din foc 
mina lui Râducănu. Unde 
fi ajuns ăceeptind această 
nle ? Ea validarea părerii 
restul echipei — de I* Jucătorul 
cu nr. 2 Ia cel cu hr. 11 — 
devenise o victimă. Dar ce-au 
făcut ei (ne referim la ceilalți 
16 componenți ai formației) din 
min. 1 șl pînă in min. 10 (pe
rioadă in care, așa cum spu
neam, Răducanu a Scos — In 
min. 3 — o minge-gol la un 
șut expediat de la 3—6 m de 
poartă) șl apoi o jumătate de 
oră, din min. 10 și pînă in min. 
40. cind s-a produs acel regre
tabil penalty 7 Chiar intr-atit 
de mult să-4 fi demoratî #it 
pe băieți, la acest joc amical, 
primirea primului gol incit să 
le fi tăiat, Iremediabil, picioa
rele ? (Faptul se poate intlmpla 
și la Guadalajara, la o partidă 
oficială, cu miză, și-atunci... 7 
Cum stăm cu moralul 7).

Dar la Reims, tn prima re
priză, n-a fost vorba doar de 
carențe de ordin moral-vo.ltiv, 
ci de cu totul altceva, șl anil
ine de serioase deficiențe tch- 
nlco-tacttce, care, înlănțuite, ji-au 

amprenta pe întreg jocul

echipei. Apărătorii — 
șl mijlocașii ■— au acționat 
calm, plasindu-se defectuos 
greșind Ia transmiteri, cei 
linia intîl, cu excepția lui 
mitrache și LUcescu, nu

V

SĂRBĂTORIREA ZILEI DE
(Urmare din pag. 1)

Fază din meciul Steaua — Dinamo. Creiniceanu (Steaua) in 
plină cursă, se pregătește să centreze

Ocaziile ratate
în primele 25 de minute 

ale amicalului de ieri, jocul 
a fost 
de la 
și-au 
ocazie 
viștii 
meciului. Suciu scăpînd ca 
prin minune Ia șuturile lui 
Haidu (min. 25) și Sălceanu 
(min. 26). Cînd toată lumea 
se aștepta ca dinamoviștii să 
deschidă scorul, la un con
traatac, Dumitriu îl deschide 
ideal în mijlocul careului de 
16 m pe Iordănescu, care 
mai face cîțiva pași și șu- 
tează puternic în bara late
rală de unde mingea rico
șează în plasă : 1—0 pentru 
Steaua. Dinamoviștii nu-și 
pierd cumpătul și atacă cu 
și mai multă insistență. Dar

controlat de fotbaliștii 
Steaua, care, însă, nu 
creat aproape nici o 
de gol. Apoi, dinamo- 
au schimbat cursul

IERI, ÎN DIVIZIA B
în cadrul seriei I a divi

ziei B, Progresul București a 
întîlnit ieri formația Sportul 
studențesc. Partida a luat 
sfîrșit cu rezultatul de ega
litate 2—2 (1—0).

LOTO - PRONOSPORT
numerele EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 1 MAI 1970

13 56EXTRAGEREA I:
4 62 37 15 28 89 55 

FOND DE PREMII : 
lei.

EXTRAGEREA a
63 86 61 31 90 36 88

FOND DE PREMII : 465.007 
lei.

512.009

Il-a :

se răzbună • ••
Sălceanu (min. 32) și D. Po
pescu (min. 35) ratează in
credibil de la numai cîțiva 
metri. Cu 6 min. înainte de 
terminarea reprizei Creini
ceanu — tot pe Un contra
atac — reușește, la o gravă 
greșeală a fundașului 
dinamovist Stoenescu, 
joreze scorul : 2—0.

în repriza secundă 
că aproape numai la 
gură poartă, cea a lui 
ciu. Dar, echipei din Ștefan 
cel Mare continuă să-i lip
sească omul de gol cu toate 
că Frățilă ia locul lui D. Po- 
pescu. Haidu “ “
țilă (min. 49, 
(min. 69) și 
74) au golul 
cancului, dar 
gă poartă sau în... același 
imbatabil Suciu. Și, așa cum 
se întîmplă de cele 
multe 
ratate 
67, un 
liștilor 
fănescu : 3—0 pentru Steaua!

(O. VL)
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reușeau să țin* o clipă balonul, 
fiind deposedați rapid de zelo
șii lor adversari direcțl. Dar 
chiar și aceștia doi nu și-au a- 
dus contribuția în apărare, efcc- 
tuind cind și cind presingul (deși 
li se cerlise tuturor acest lucru, 
înainte de meci, intr-o ședință 
tehnică minuțios pregătită), de 
o manieră aproximativă, vecină 
cu improvizația.

Cu atîtea „pene" 
de flux și reflux a 
echilibrul aproape 
prima repriză, cu ___
de contre-pied, apar explicabile. 
Este și motivul pentru care, 
socotim noi, nu e fust să emi
tem judecăți Categorice, r efini- 
tive, asupra fiecărui iucător în 
parte și, deci, nici asunra ară
deanului Domide, introdus in 
echipă la Reims cu titlul de ex
periment. Propunem. asadaf, 
antrenorilor Angelo Niculescu și 
Emerich Vogi să nu renunțe de 
pe acum la Domide, care mai 
are dreptul măcar la un test 
în Jocul de miercuri eu Iugo
slavia sau in meciurile de ve
rificare (4 la număr) de la Gua
dalajara.
DOBRIN — O NECESITATE? 

AȘA S-AR PA REA...
Nu știm în ce măsură s-au 

declarat mulțumiți la 2—0 ta- 
lentații și sîrguincioșii elevi ai 
lui Georges Boulogne, nu știm 
dacă au oprit sau nu, întru- 
cîtva, din motoare. E posibil 
chiar să nu mai fi avut, după 
pauză, resursele fizice necesare 
pentru a relua jocul cu aplom
bul din primele 45 de minute. 
Cert este că, și în aceste con- 
dițiuni, introducerea lui Do- 
brin în formația noastră a fost 
inspirată, piteșteanul aducind 
„sînge nou la români", cum 
bine remarca confratele nostru 
de la „l’Equipe”. Nu, firește 
că nu, la Reims Dobrin n-a 
luptat și n-a alergat mai re
pede decît o făcea pînă atunci. 
A adus însă — prin pasele 
lui (date precis și la timp, ele 
pot crea adevărata viteză de 
joc), prin corecta protejare a 
balonului (chiar între doi sau 
trei adversari), în sfirșit, prin 
clarviziune — acel echilibru 
în joc atît de necesar întregii 
echipe și, fatal, atît de incon
venabil pentru fotbaliștii fran
cezi, care n-au prea știut, cum 
să-l neutralizeze. Și credem 
că nu întimplător în această a 
doua parte a jocului fotbaliștii 
români au avut mai mult con
trolul balonului (acum 
părut „a doua față a echipei 
române” — scria 
„l’Equipe"), ca și unele 
de gol. O dată, în min. 55, în
suși Dobrin s-a infiltrat in 
careu, dar în clipa în care se 
pregătea să șuteze a fost je
nat pe la spate de Roatagni. 
Iată dar cit de utilă a fost 
în această partidă și „experi
ența Dobrin" (introdus, deli
berat, abia la... nevoie), unul 
din puținii jucători de clasă, 
chiar și pe continent, 
folosit cum trebuie. în 
de dirijor, poate aduce foloa
se nebănuite întregii echipe. 
ReWrlndu-se la această peri
oadă. Louis Mistral, trimisul 
special ăl ziarului „Paris Jour“, 
scria următoarele : „Cînd for
mația vizitatoare s-a 
să practice un fotbal 
ea a făcut dovada unor 
tehnice indiscutabile, 
dti-se chiar superioară 
nalilor noștri”.

G. NICOLAESCU

tn mișcarea 
echipei, dez- 
constant în 
dese situații

a apă-
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situații

Derbyul de baschet
20 de minute, iar spre sfîrșit 
antrenorul Dan Niculescu 
și-a permis chiar să utilizeze 
jucători de rezervă. Prin a- 
ceastă victorie, Dinamo a mai 
făcut un important pas spre 
cucerirea, pentru a 8-a oară, 
a titlului de campioană națio
nală pe care, în mod normal, 
nu-1 mai poate pierde. 1

Steaua a constituit o dezi
luzie, o palidă imagine a 
ceea ce a reprezentat pentru 
baschetul nostru cu ani în 
urmă. Timorați, lipsiți de 
combativitate și luciditate, cu 
eficacitate redusă și apărare 
dezorganizată, steliștii nu au 
făcut cinste clubului pe 
care-1 reprezintă, chiar dacă 
ținem seama că indisponibili
tățile din timpul iernii au in
fluențat negativ pregătirea e- 
chipei.

Cele 125 de puncte ale în- 
tîlnirii au fost Înscrise de: 
DRAGOM1RESCU 19, ALHU 
18, SAUCA 10, NOVAC 
(remarcabilă reintrarea aces
tuia, după o absență îndelun
gată) 5, CERNEA 6, CUIVU- 
LESCU 4, DIACONESCU 1F 
(au mai jucat Vizner și Ma
zilii) pentru Dinâmo, respec
tiv Tarău și Savu cîte 10. 
OȚELAC 9, Dimancea 8, Mo- 
lin 5, Nosievici și Czmor cîte 
4, Popa 2 (au mai jucat V.

Ce faceți astăzi ?
Mergeți la... patinaj ?

Se pare că nici în aceste 
zile însorite de mai patinoarul 
artificial „23 August" nu înțe
lege să se... predea, socotind 
că nu mai are nici o șansă să 
țină piept verii. Aceasta este 
concluzia Ia Care se poate a- 
junge o dată cu informația pe 
care ne-o furnizează Federa
ția română de hochei și pati
naj, și anume că, incepind 
de miine, luni 4 mai, intre 
orele 16—17,3» organizează

cursuri de inițiere în patinaj, 
înscrierile an loc miine di

mineața, la patinoar.
După absolvirea ciclului de 

inițiere, de 8 zile, cei mai buni 
elevi vor fi îndrumați către 
secțiile de performanță.

Sintcm, de asemenea înștiin
țați că astăzi dimineața, intre 
orele 10—12 și după amiază, 
de la orele 17—20.30, patinoa
rul este pus la dispoziția pu
blicului.

1 MAI
asfaltul bulevardului cuvin
te mult îndrăgite : „P.C.R.**, 
„R.SR.“, „PACE1*. Dintre 
sportivii care au defilpt le-am 
remarcat pe surorile Ana și 
Nina Halchin — scrimere 
fruntașe —, pe handbalistele 
Elena Frîncu și Nadia Tair, 
pe luptătorii N. Dumitru și 
I. Vangheliei, proaspeți cam
pioni la lupte libere, și alții. 
Clubul Farul a prezentat 
un car alegoric. Au urmat 
component» echipelor de 
fotbal și de rugby. N-au lip
sit din coloana sportivă ti
nerii de la asociațiile Portul, 
Constructorul, Voința. C.F.R. 

în final, au defilat cicliș
tii, care împreună cu ceilalți 
sportivi constănțeni, au fost 
aplaudați la scenă deschisă 
pe

năilă (caiac-canoe) și alții, a 
căror contribuție la dezvol
tarea sportului românesc 
este unanim apreciată. Au 
defilat prin fața tribunelor 
sportivii cluburilor Dunărea, 
Oțelul. Politehnica, al asocia
țiilor sportive sindicale, care 
au prezentat frumoase exer
ciții de gimnastică. Printre el 
am remarcat și pe reprezen
tanții celei mai tinere secții 

performanță din oraș, cea 
hochei pe gheață de 

S. Dunărea.
T. SIRIOPOL

eșarfe și 
lor elevi 
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cercuri, ale tineri- 
de la Liceul „Torit
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tot parcursul traseului.
C. POPA

GALATI
Coloana sportivilor gălă- 

țeni a fost salutată cu vii și 
puternice aplauze. în pofida 
timpului neprielnic, un nu
măr mare de tineri și tine
re din orașul de pe malul 
Dunării au ținut să șl mani
feste prin entuziasta lor de
monstrație atașamentul fier
binte față de partid și gu
vern. Succesele sportivilor se 
înscriu armonios în contex
tul impresionantei dezvoltări 
economice și sociale ce o cu
noaște Galațiul zilelor noas
tre.

N-au lipsit din coloana 
sportivilor maestra emerită a 
sportului Angela Năstase (pa
rașutism), maeștrii sportului 
Marghiolita Matei (atletism), 
P. Poalelungi (lupte). V. Mă-

de 
de 
C.

la

ORADEA
haină 
a in- 

solida*

Orașul a îmbrăcat 
de sărbătoare pentru 
tîmpina festiv Ziua 
rității internaționale a celor 
ce muncesc. După entuziastă 
demonstrație a Oamenilor 
muncii, a început tradiționa
la paradă a sportivilor. în 
fruntea coloanei multicolore 
a trecut cărui alegoric al 
Școlii tehnice sanitare, urmat 
de sportivii de ia Crișul, în 
rîndul cărora au defilat ju
cătoarele de mînibaschet, 
campioane naționale, boxerii, 
fotbaliștii șl scrimerii. în 
fața tribunei, tineri de la Li
ceul ..Emanoll Gozdu" au în
scris cu trupurile lor„lMAI“. 
Gimnastele școlii sportive au 
executat diferite exerciții, iar 
elevii de ia Liceul agricol au 
înscris cu trupurile lor ini
țialele partidului nostru iu
bit : P.C.R, In continuare, 
au trecut prin fața tribunei 
sportivi de la asociațiile 
Olimpia, Voința, I.G.O., Me
talul, înfrățirea și altele. De
monstrația sportivilor s-a în
cheiat cu reușite exerciții cu

în ciuda timpului nefavo
rabil, sportivii clujeni au ți
nut că șt în acest an să în
cheie tradiționala demonstra
ție a oamenilor muncii din 
orașul de pe Someș. Rînd pe 
rînd au trecut prin fața tri
bunei oficiale, Instalată în 
Piața Victoriei, reprezentan
ții cluburilor și asociațiilor 
sportive din localitate. La 
C.S.M., club recent premiat 
pentru locul îl ocupat în în
trecerea din grupa I, a re
ținut atenția un grup de ti
neri îmbrăcați în tricouri de 
campioni. Am recunoscut, 
printre ei, pe atlețil Ileana 
Silai, Vasile Sărucan, Adal
bert DnrVaș. pe înotătorul 
Zeno Oprițescu, pe luptăto- 

patinatorii 
Ludovic 

pe tînărul

rul Marton, pe 
Roxarta Palade și 
Schreithofer sau . 
scrlmer Ioan Pop. în frun
tea celor de Ia clubul spor
tiv Universitatea a pășit, 
purtînd steagul alb-hegru al 
clubului, cunoscutul decailo- 
nist Kurt Socol. Au urmat, 
într-o aliniere perfeelft, corn- 
ponenții celorlalte secții di
vizionare.

Vii aplauze au primit 
DragOmir. Soo, Stîncel și cei
lalți jucători ai echipei de 
fotbal de divizia A C.F R., 
prezenți in corpore la de
monstrație. Cu însuflețite 
aplauze a fost punctată tre
cerea coloanei sportivilor de 
la A. S. Politehnica și A. S. 
Clujeana.

P. RADVANI

ffSTIWATt DL PREMIERE LA REȘIJA 
județului. Apoi, conf. dr. 
Emil Ghibu, vicepreședin
te al C.N.E.F.S., a înmî- 
nat acestei organizații 
sportive drapelul și di
ploma de județ fruntaș.

De asemenea, un nu
măr de 20 de activiști au 
fost diștinși cu dlplcuna 
și insigna „Merite în ac
tivitatea sportivă”. în a- 
ceeași adunare a fost săr
bătorit antrenorul Ernest 
Lonkota. neobosit activist 
pe tărimul mișcării spor
tive. cu ocazia împlinirii 
a 80 de afli, dintre care 
60 de ani dedicați dezvol
tării sportului.

ACȚIUNI 
CICLOTURISTICE

în prezența unei nume
roase asistențe, alcătuită 
din reprezentanți ai or
ganelor locale de partid 
și de stat, din activiști 
sportivi, la Reșița a avut 
loc festivitatea premierii 
Consiliului județean 
tru educație fizică 
sport Caras-Severih, 
a cucerit locul I pe 
în întirecerea 
te organizată în 
1969.

Cu acest prilej, 
Iiie Pătruică, președintele 
C.J.E.F.S. Caras-Severin, a 
prezentat rezultatele ob
ținute anul trecut pe li
nia dezvoltării activității 
sportive de masă și de 
performantă din cadrul

PIONIEREȘTI

pen- 
și 

care 
țară 

iinterjude- 
anul

prof.

In organizarea C.M.E.F.S. (co
misia de cicloturism) și a Consi
liului Municipal București al Or
ganizației Piohierildr, „cravatele 
roșii" din Capitală participa as
tăzi la două frumoase acțiuni : 
una la Slănic Prahova (pentru 
avansați), uita la Căldărtișani (in- 
cepători). cu vizitarea muzeului de 
pictură „Nicolae GrigoCesch".

Politehnica București, cam
pioana țării la baschet femi
nin. De la stingă la dreapta, 
rîndul de sus : Gabriela Cio
can, Anca Demetfescu, Maria 
Sioidhița, Aurelia Eticiu, Mar
cela Topor, Ecaterina Savu, 
prof. Grigore Costi'scu — an
trenorul echipei ; rîndul de jos: 
Ileana Ghiță, Bogdana Dla- 
conescu, Cornelia Tafian —1 cA- 
pitana echipei, Gabriela For*

Foto : A. NEAGU

care, 
rolul

PAUL BOCȘANU — 
coresp.

îngrijit 
corect, 
calități 
arătîn- 

națio-

Gheorghe, Trimie și Nko- 
lescu). Magistral arbitrajul 
prestat de G/ Chiraleu și G. 
Dutka.

• Alte meciuri din divizia A: 
Politehnica Galați — Rapid 
București 64—97 (29—48),
ICHF—Voința București 86-79 
(42—37).

Cele două jocuri feminine 
de ieri după amiază, găzdui
te, după cum ne-am obișnuit 
în ultima vreme, de terenul 
din parcul Dinamo, au oferit 
două surprize. Prima a fost 
aceea că partida din deschi
dere, în care s-au întîlnit Ra
pid și Progresul, deci două 
echipe candidate la retrogra
dare, a fost mai viu disputa
tă, mai echilibrată, și prin a- 
ceasta mai frumoasă decit 
meciul, așa-zis vedetă, care 
a opus pe fruntașele clasa
mentului Universitatea Bucu
rești și Confecția. Așa incit 
azi, vom refuza „cezarului” 
ce-i al lui și vom începe cu... 
deschiderea.

în acest joc s-au aflat față 
în față Rapid ți Progresul, 
prima șarisă fiind acordată — 
după ultimele rezultate înre
gistrate în campionat — fero
viarelor. Ele au confirmat re
virimentul manifestat în pe
rioada din urmă, detașindu-se 
de la început (3—0, min. 8) 
și, terminînd prima repriză 
cu un avantaj de două goluri, 
după ce și-au permis chiar 
luxul (care avea să le coste 
foarte scump în final) de a 
rata 2 aruncări de la 7 me
tri. Practlcînd și în repriza 
secundă același joc sigur în 
apărare atent în atac, hand
balistele de la Rapid au rea
lizat o diferență de goluri ce 
părea că le pune la adăpost 
de 6uprprize : 12—8 (min. 39) 
și 13—9 (min. 41). Dar Rapid

urma- 
copilă- 
avan- 

minute 
deve-

Constantincscu 
condus 

P.
a mai ratat încă o aruncare 
de la 7 m și apoi, ea 
re a ciiorva greșeli 
rești, și-a risipit acest 
taj foarte iute. Cu 5 
înainte de final scorul
nise 13—12 pentru Rapid, iăr 
în ultimele 60 de secunde 
Progresul a realizat punctul 
egalizator. Meciul a luat ast
fel sfirșit cu rczultatui de 
13—13 (8—6), handbalistele de 
la Progresul culegînd punctul 
„mult visat”, ca urmare a 
ambiției cu care au luptat 
pentru rezultat. Au marcat : 
Țopirlan (4), Starck (2), 
Ghcorghe (2). Petrache (2), 
(lancea (2), Ștefan pentru 
Rapid. Oțelca (8), Butan (2),

Seceleanu (2). 
pentru Progresul. A 
cuplul V. 
Cîrligeanu

Cea de 
cuplajului 
niera categorică în care Uni
versitatea a întrecut 
fecția : 15—7 (5—5). 
primă repriză egală, 
am putut urmări Un joc 
mos. dinamic și în care 
dentele au manifestat o 
perioritate In apărare, 
timp ce jucătoarele de 
Confecția s-au arătat 
mai bune In atac, în repriza 
secundă Universitatea a rea
lizat un incredibil „galop de 
sănătate", surclasîndu-și pur

Pelenghian și
— București.
a doua surpriză a 
a constituit-o tna-

pe Con- 
După o 
în care 

fru- 
stu- 
su- 
în 
la 

ceva

și simplu adversarele. La sco
rul de 6—5 pentru Universi
tatea (min. 31) llie a ratat 
o aruncare de la 7 m, iar e- 
chipa Confecției s-a prăbușit 
apoi in fața rapidelor și va
riatelor atacuri ale studente
lor, care au înscris gol după 
gol și s-au detașat 
pede : min. 42 scor 
tru Universitatea !

Punctele au fost
de Arghir (8), Scorțcscu (3), 
Furcoi (2), Sramco și Dobîr- 
ceanu pentru Universitatea, I- 
lie (4), Angliei (2) Matacbe, 
pentru Confecția. Partida a 
fost bine condusă de T. Cu- 
rclea și D. Racovcanu, ambii 
din București (a. călin)

foarte re-
14—5 pen-

marcate

masculin: DINAMO BUCUREȘTI A ÎNVINS UNIVERSITATEA CU 12-10
(Urmare din pag. 1)

Punctele au fost marcate 
de : Nica (3), Dan Marin 
(2), Moldovan (2), Samungi 
(2), Bota. Dumitru și Co- 
man pentru Dinamo, Schu
man (3). Chicid (2). Chircu 
(2), Voinea. Costache II și 
Cosma pentru Universita- 

condus V. Cojo- 
I. Mihăilescu, am- 
Craiova. (a.c.).

tea. Au 
caru și 
bii din
DINAMf) BRAȘOV—STEA. 

UA 10—11 (6-6)
BRAȘOV, 2 (prin tele

fon). Partida a suscitat un

ttl

interes deosebit în rindurile 
amatorilor de handbal din 
localitate, care au înfrun
tat cu stoicism ploaia și 
vremea rece In dorința de 
a vedea două formații frun
tașe ale acestui sport. Me
ciul nu a avut, din cauza 
condițiilor improprii, un ni
vel tehnic prea 
a plăcut mult 
nanta evoluție 
Victoria a surîs
urmă bucureștenilor, care 
au dovedit un plus de si-

ridicat, dar 
prin pasio- 
a scorului. 
In cele din

guranță în apărare. Dina
moviștii, confirmînd forma 
ascendentă din ultimul 
timp, au dat o replică bună, 
obligînd formația campioa
nă să facă apel la întrea
ga Sa capacitate pentru a 
cuceri cele două puncte. 
Au înscris : Messmer (2), 
Dan (2), Pali (2), Roșu (2). 
Zay (2) — Dinamo, Gruia 
(3), Goran (3), Speck (2). 
Coasă, Marinescu. Popescu— 
Steaua. Au condus bine
D. Purică și V. Erhan— 
Ploiești. (C. Gruia — co
resp.)
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A ȚINTAȘILOR 

ROMÂNI

In „fcupa campionilor europeni"

SABRERII DE LA STEAUA:
11-5 CU CAMPIOANA R.F.G.

BELGRAD 30 (Agerpres). 
în cadrul întîlnirii de tir, 
ce se desfășoară în localita
tea Sremska Mitrovica între 
selecționatele României și Iu
goslaviei, echipa română în 
proba de armă liberă calibru 
redus (3x20 focuri) a realizat 
un rezultat excepțional, 2 281 
puncte, cu 4 puncte mai mult 
decît recordul mondial ofi
cial. Echipa iugoslavă cu 
2 272 puncte a stabilit un nou 
record național. La individual 
Gheorghe Vasilescu (Româ
nia) s-a situat pe locul întîi 
eu 575 puncte.

ITALIA - ROMÂNIA 
4-3 LA POLO

BOLOGNA, 2 (prin telex, 
de la redacția ziarului Stadio). 
La Neapole a început un 
turneu internațional de polo, 
Ia care participă reprezentati
vele naționale ale Iugoslaviei, 
României. Ungariei și Italiei. 
•In primul meci, Ungaria a 
întrecut la mare luptă forma
ția Iugoslaviei cu scorul de 
4—3 (2—0, 1—1, 0—2, 1—0). 
Cele șapte goluri au fost în
scrise, în ordine, de : Szivos 
(1,18), Bodnar (4,08), Janlco- 
viei (9,18), Katona (9,43), Ru- 
dici (11,54), Jankovici (13,29) 
și Bodnar (19,11).

Partida vedetă a opus se
lecționatele Italiei și Româ
niei. Oaspeții au deschis sco
rul prin Szabo (3,11), pentru 
ca în repriza secundă, forma
ția gazdă să egaleze prin De 
Magistris (5,27), și să preia 
conducerea cu 2—1 (Catalani 
în min. 6,24). In cel de al 
3-lea „sfert", Szabo a resta
bilit egalitatea pe tabela de 
marcaj (2—2 în min. 12,28). 
în continuare, însă, Squadra 
azzurra a atacat continuu, rea- 
lizînd un avantaj de două go
luri (Pizzo în min. 13,45 din 
4 m) și Ferrando (min. 14,47). 
Ultimul gol al întîlnirii a fost 
înscris de Novac în min. 19,19. 
Scor final : 4—3 (0—1, 2—0, 
2—1, 0—1) pentru Italia. A 
arbitrat J. Dirnweber (Aus
tria).

POIITEHNICA Clll.l - 
VOJVODINA SOVISAD 

18-5 14 POLO
Intr-un joc amical de polo 

desfășurat la Cluj, formația 
locală Politehnica a întrecut 
pe Vojvodina Novisad eu 
10—5 (2—0, 5—1, 0—2, 3—2). 
Au înscris: Dobaru 4, E. Pop 
3, Crăciuneanu 2, Tișe de la 
învingători și Ronay 4, A 
krap de la învinși. Astăzi se 
desfășoară partida revanșă

PAUL RADVANI-coresp.

Noua săgeată a Cubei atacă recordul mondial al „sutei"
HERMES RAMIREZ — 

22 ani, 1,78 m și 66 kg, stu
dent la Institutul de Cultură 
Fizică „Manuel Fajardo" din 
Havana. Iată cartea de vizi
tă a celui mai rapid sprin
ter pe care îl prezintă la 
ora aceasta sportul latino- 
american. A alergat pentru 
prima oară clasica distanță 
de 100 m în 10 secunde în 
1968, la Ciudad de Mexico, 
dar acest cronometru nu i-a 
putut conferi decît un mo
dest loc VI într-una din se
mifinalele probei olimpice. 
Cîteva luni mai tîrziu (la 4 
iulie 1969), Ramirez avea să 
repete performanța, atră- 
gînd în mod definitiv aten
ția marilor specialiști.

Primul său contact cu atle
tismul competițional datea
ză din 1964. cînd numai 
după cîteva luni de antre
nament intens sub îndruma
rea directă a polonezului 
Edmund Potrzebowski, a 
ajuns la 10,4 sec. în anii ur
mători, Hermes s-a dovedit 
extrem de constant la cifre 
în jurul a 10,2 — 10,3, dar 
aflat în permanență în umbrș 
celebrului Enrique Figuefola 
nu a putut ajunge nici mă
car o singură da4ă cam
pion al Cubei. Prin retrage
rea din activitate a marelui 
campion cubanez, Ramirez 
a scăpat de acest ultim com
plex, explodînd pur și sim
plu, în stilul unui mare 
sprinter.

înțr-un recent interviu, 
acordat agenției Prensa La
tina, noua săgeată neagră a 
Cubei preciza : „Un nou re
cord mondial ? Nu trebuie 
să vă surprindă dacă îl toi 
realiza chiar in acest an. tn 
ultima vreme am lucrat foar
te mult pentru a-mi îmbu
nătăți rezistența în regim de 
viteză, știind că finalurile 
mele de cursă au fost mai 
slabe ca cele ale rivalilor, tn

semifinala olimpică din 1968 
— mi-au spus-o toți antre
norii — am condus clar pînă 
la 80 m, dar nu am mai avut 
în final acea ultimă rezervă 
pentru a-mi arunca pieptul 
pe linia de sosire cu o zeci
me înaintea adversarilor".

— Care sînt cei mai rapizi 
alergători pe care i-ai întîl- 
nit în carieră ?

— Cel mai mare îl consi
der pe Bob Hayes, o adevă
rată forță a naturii, și apoi, 
în ordine, pe Jim Hines (pe 
care nu l-dm putut învinge 
niciodată), Charles Greene, 
Lennox Miller și cum aș pu
tea să-l uit, Enrique Figue- 
rola !

— Ce calități trebuie să 
aibă un as al sprintului ?

— Start fulgerător, ritm, 
tehnică și inteligență; accen
tuez asupra ultimului factor, 
întrucit toate marile con
cursuri din lume necesită 
(cel puțin) serii, semifinale 
și finale, uneori fiind obligat 
să alergi două „sute" în 
aceeași zi.

CEI MAI RAPIZI DIN TOATE TIMPURILE

9,9 : Jim Hines (S.U.A.) și Charles Greene în 1968 ;
10,0 : Armin Hary (R. F. a Germaniei) și Ilary Jerome 

(Canada) in I960, Horacio Estevez (Venezuela) și Bob 
Haycs (S.U.A.) în 1964, Chen Chia-ciuan (R. P. Chineză) 
in 1965, Willie Turner (S.U.A.), Enrique Fîguerola (Cuba) 
în 1967, Paul Nash (Africa de Sud), Oliver Ford (S.U.A.), 
Ronnie Ray Smith (S.U.A.), Melvin Pender (S.U.A.), Larry 
Questad (S.U.A.), Lennox Miller (S.U.A.), Roger Bam buck 
(Franța), Vladislav Sapeia (U.R.S.S.), John Carlos (S.U.A.), 
Hermes Ramirez (Cuba) în 1968, Valeri Borzov (U.R.S.S.) 
in 1969.

— Pe ce pistă ai prefera 
să concurezi ?

— Tartanul, fără îndoială. 
Am alergat pe o asemenea 
pistă în 1969, la Zurich, și 
pot să afirm cu certitudine 
că încă nu i-am găsit ega
lul. Atenție însă: tartanul 
presupune și un antrenament 
adecvat, fără de care, ori- 
cît ai încerca, tot n-ai putea 
să alergi mai repede.

—■ Ce părere al despre do
minația atleților din S.U.A. 
în sprintul mondial ?

MOTOCROSIȘTI R0M4M 
IA CAMPIONATUl 

x MONDIAL
Cunoscuții. alergători Ște

fan Chițu și Cristian Dovids, 
însoțiți de antrenorul Gh. Io- 

jniță, vor întreprinde un tur- 
hreu în Iugoslavia. După ce 
Wor participa la cîteva con- 
$brsuri, la 10 mai ei vor lua 
startul în etapa a doua a 
campionatului mondial de 
motocros, programată pe un 
traseu situat lingă orașul Ma- 
ribor.

Campionatele naționale de canotaj-fond

SUB SEMNUL CUMPENEI
TIMIȘOARA» 2 (prin telefon, 

de Ia trimisul nostru). Inscriin- 
du-se in circuitul frigului, ora
șul bănățean n-a mai putut o- 
i'en sîmbătă dimineața, decît 
parțial, ambianța caldă cu care 
ne-a obișnuit la fiecare des
chidere oficială a sezonului.

Referindu-ne Ia raportul de 
forțe demonstrat pe pista de 
apă a Begăi, remarcăm că e- 
chUlbrul intre schifiștll de per
formanță a fost menținut, că 
au cîștigat echipajele cele mai 
merituoase in prezent. La se
niori, reprezentativa Dinamo 
(cu două indisponibilități : Gh. 
Gherman șl F. Papp) și-a luat 
revanșa față de formația Ste
lei, cu aoelași scor cu care 
fusese întrecută la ediția ante
rioară : 4—3. pe lingă 2ț-l șl
44-1, imbatabile la ora actuala, 
echipajele de bază au mai fost 
84-1 șl 4f. c. —. ultimul creind 
și surpriza celei dinții reuni
uni, prin succesul său In între
cerea cu un cvartet mai expe
rimentat. Dar să nu uităm că 
suceesul la limită al canoto
rilor de la Dinamo putea ■ fi 
augmentat, avînd in vedere că 
aici se concentrează In exclu
sivitate Iotul principal reprezen
tativ. Steaua s-a bizuit pe va-

Partidă internațională 
de volei la Bacău
La Bacău s-a desfășurat 

partida internațională de vo
lei masculin dintre echipei» 
Viitorul și 11 Octombrie Pri- 
lep (Iugoslavia), care activea
ză în campionatul republican 
al Macedoniei. Victoria a re
venit gazdelor cu 3—0 (2, 4, 

4). Au arbitrat bine Gheorghe 
loniță și Constantin Vrabie 
ambii din Barau. (/. /AZVSU'- 
coresp. principal).

loroșli el vislași A. Aposteanu, 
E. Petrache. C. Cioc»i care 
șl-au trecut la activ alte două 
titluri, dublul depășindu-și ad
versarii (component! ai lotu
lui) copios, chiar după un start 
(singurul de altfel din cam
pionat) greșit.

Disputa senioarelor s-a sol
dat in dauna puternicei re
prezentative a C.N.U. care nu 
a mal înregistrat 4 victorii ca 
în ’69, ci doar 2. Dar, cum ne 
aflăm doar la început de se
zon...

REZULTATE : seniori : 8 4. 1 
— 1. Dinamo 34 :09,2, 2. Steaua 
34:33,0, 3. Poli. Tim. 43:59,9 ;
4 f.e. — 1. Dinamo (I. Dochia,
1. Cergă, M. Nicolae, I. Oanță) 
39 :32,3, 2. Steaua 39:57,3, 3. Stea
ua 40:32,8 ; 2 V — 1. Steaua (A. 
Aposteanu, E. Petrache) 30:18,0.
2. Dinamo (Gh. Fritz. I. Cacen-
co) 39:46,2, 3. Steaua 39:53,3 :
4 + 1 — 1. Dinamo (S. Tudor, 
D. Ivanov, A. ChirlacopsChl, A. 
Vasile + L. Lavrinschi) 38:14,7, 
2. Steaua 39:27,0, 3. C.N.U. 
40:53,0 ; 2 f.e. — 1. steaua (P. 
Tofan,. Gr. Georgescu) 41:27.3, 
2. C.N.U. 'I. RădUlescu), Gh. 
Iliescu) 42:33,1, 3. Dinamo (M.
Butariu, P. Bogdan) 46:22,3 : 
simplu — 1. C. Ciocoi (Steaua) 
43:12,4, 2. G. Mereută (Steaua) 
43:52,3 (!’, 3. Gh. sandu (Di
namo) 43:53.6 ; 2 + 1 — I. Di
namo (Gh. Moldoveanu, St. Ta
rasov J_ C. Buceanu) 44:26,2, 2. 
Steaua 46:39,8, 3. Poli Tim.
51:20.3.

SENIOARE : 4 + 1 V — 1.
Voința Buc. (Viorica Llncatu, 
Maria Hublea. Ecat. Tranciovea- 
nu. Elisabeta Urian 4- Paulica 
Anca) 20:41,0, 2. C.N.U. 20:57,7 : 
simplu — 1. Mftana Botez
(Voința Tim.) 23:24,6, 2. Doina
Bărdaș (Voința Tim.) 23:32,6, 3. 
Ioana Tudoran (Dinamo) 24:0t,7 
(Cristea Cloos — abandonat) ; 
4 + 1 r. — 1. C.N.U. (Teodora 
Untaru, Mariana Stngiorzan, 
Doina Bălașa, Elena Necula 4- 
Rodiea Ionică) 20:59.4, 2. Voința 
Buc. 22:31.5, 3. Metalul Buc.
22:41,0 : 2 v — 1. UiT.A. 21:04,2,
2. Olimpia But. 23:36,5, 3. Voința 
Arad 23:40,4 : 8 4. 1 — 1. C.N.U. 
19:24,8, 2. C.N.U. 21:27,2, 3. Poli. 
Tim. 22:16,0.

Duminică sint programate pro
bele de ju.iiori.

Neagoe MARDAN

STEAUA-CAMPIOANĂ
(Urmare din pag. 1) 

zilele Iul de glorie, obțlnind o vic
torie Ia puncte care a înclntat 
publicul : 4—# pentru Steaua.

Fragilitatea lui Gheorghe Puș
caș (S). circulind mereu In jurul 
ringului, nu putea rezista mal 
mult de o repriză șl jumătate 
In fața impetuosului Paul Dobres- 
cu (D), căruia f-au fost sufi
ciente cfteva atacuri vijelioase șl 
dure pentru a cîștiga prin aban
don : 4—1 pentru Steaua.

Cu lateralele lui largi, destul 
de dezordonate, dar extrem de 
puternice, Nicolae Păpălău (D) 
și-a dominat adversarul, pe Dumi- 
mitru Moraru (S), vulnerabil în 
imobilitatea sa, dar viteaz In de
fensivă șl surprinzător de activ 
In ultima repriză. învingător la 
puncte, cu totul neașteptat, D. 
Moraru : 5—1 pentru Steaua,

Un meci al eschivelor superbe, 
al paradelor și ripostelor de lec
ție, al loviturilor de catapult, rare 
dar precise, in ambianța unei în
cleștări de stil și frumusețe. Da
torită mal curînd deciziei sale in 
acțiunile ofensive, Callstr. t Cuțov 
(D) a cîștigat la puncte în fața 
Iul Alexandru Papa (S), mult mai 
greu dectt s-ar fi putut aștepta 
oricine : 5—2 pentru Steaua.

O tntilnlre inedită in care Vic-

tor Stlberman (S) a primit un 
adversar neașteptat, pe Ion 
Covaci (D). puncher redutabil ca 
și el. Rezultatul nu putea fi de
ctt o incrtncenare dură, In care 
stellstul a rezistat mal bine : 6—2 
pentru Steaua.

Tot atit de inedită a fost pre
zența iui Ion Gyorffi (D) tn fața 
lut Gheorghe Chivăr (S). într-un 
meet tehnic, care-1 onorează pe 
amtndol, strategia taberei dina- 
moviste a reușit de data aceasta, 
Gydrffi cîștlgînd la puncte : 4—3 
pentru Steaua.

Alee Năstac (S), de asemenea 
novice la categoria semigrea, nu 
s-a lăsat intimidat de faima ad
versarului său Ion Monea (D), a- 
tacînd hotărtt, chiar sub tirul dur 
al oponentului său. Mai mult, tn 
ultimele secunde ale medului, 
Năstac a reușit In mod miracu
los să depășească rutina lui Mo
nea și cu două croșee consecuti
ve să-1 trimită la podea. învingă
tor la puncte, totuși, Monea, care 
acumulase pare-se avantaj in pri
mele două reprize : 6—4 pentru 
Steaua.

Campionul european Ion Atexe 
(D) și-a onorat titlu! neavtnd 
nevoie nid de două reprize în- 
tregt pentru a-1 sili la abandon 
pe Dumitru Zelinca (S).

Dar Steaua ciștigase meciul și 
titlul national eu 8—5.

Ramirez se apropie vertiginos de țintă
' Foto PRENSA LATINA

LA NEAPOLE

NĂSTASE ÎN DOUĂ FINALE!
NEAPOLE 2 (Agerpres). — 

Tenismanul român Ilie Năs- 
tase continuă seria succeselor, 
în semifinalele turneului in
ternațional de la Neapole el 
l-a eliminat cu 6—1, 6—2, 
6—0 pe grecul Kalogheropou- 
los. în finală, Năstase îl va 
întîlni pe italo-australianul

Martin Mulligan care l-a în
vins cu 3—6, 6—1, 6—3, 3—6, 
6—3 pe italianul Panatta. în 
semifinalele probei de dublu 
masculin Năstase (România) 
și Pala (Cehoslovacia) au în
vins cu 6—4, 6—4, 6—3 pe 
italienii Bartoni, Castigliano.

— Fără îndoială că în a- 
ceastă țară apar în fiecare 
an sportivi cu calități neo
bișnuite. Pot să afirm însă 
cu toată tăria că și în Eu
ropa, de pildă (U.R.S.S., R.D. 
Germană, R. F. a Germaniei, 
Franța), am întîlnit sprinteri 
valoroși. Atletismul se dez-, 
voltă (mai ales pe continen
tul african) cu pași uriași și 
cred că în curînd acest mit 
va dispare. Oricum, la J.O. 
de la Miinchen, americanii 
vor avea multe surprize...

— Vreo promisiune ?
— Mai întîi voi încerca o 

tentativă asupra recordului 
mondial. Iar dacă aceasta îmi 
va reuși, nu văd ce m-ar 
putea împiedica să aspir la 
o medalie tn întrecerile vi
itoarei Olimpiade.

BUDAPESTA, 2 (prin tele
fon). Un număr de 11 echipe 
au fost prezente Ia „Sport- 
csărnok", la întrecerile actua
lei ediții a „C.C.E.".

Trofeul a revenit campioa
nei U.R.S.S., Ț.S.K.A. Mosco
va, după o finală dramatică, 
câștigată la tușe, în fața echi
pei Vasas Budapesta.

Echipa Steaua, campioana 
țării noastre, a repetat per
formanța din anul trecut, cla- 
sîndu-se pe locul IV—VI, îm
preună cu campioana Polo
niei, Legia Varșovia, și cea a 
R.F. a Germaniei, O.S.K. 
Bonn.

Inițial, în grupă (a III-a), 
Steaua a dispus de campioa
na Austriei, S.K. Graz, cu 
11—5 și de cea a Cehoslova
ciei, S.K. Fraga, cu 12—4. Sa- 
brerii români au pierdut un 
singur meci, cel cu Vasas Bu
dapesta (finalista competiției) 
cu 9—4.

Apoi, pentru locurile IV— 
VI, scrimerii de Ia Steaua au 
susținut două meciuri. în pri
mul, ei au întrecut campioa
na R.F. a Germaniei, O.S.K. 
Bonn, cu categoricul scor de 
11—5. Realizatori C. Nicolae 
(4). Bădescu (3), Culcea și 
Vintilă (cîte 2), resp. Theuer- 
kaupf (3), Wehlmann și Milt. 
Apoi, în cel mai disputat meci 
al competiției, Steaua a în
tîlnit pe Legia Varșovia. Sa- 
brerii noștri au condus tot 
timpul (4—3. 6—4, 7—6, 8—7), 
pierzînd meciul la tușe (+3). 
Soarta meciului a fost hotă- 
rîtă de asaltul dintre C. Ni
colae și Pawlowski, viciat de 
arbitraj, în orice caz, sabre-

rii români au lăsat o impre
sie foarte bună și au primit 
numeroase oferte de a juca- 
— amical — în viitoarele luni.

Duminică se va încheia și 
turneul individual, la care 
participă 126 de sabreri, prin
tre care și reprezentanții țării 
noastre C. Nicolae, Culcea, 
Bădescu și Alexe, mai puțin 
Vintâlă, accidentat.

în „Cupa Gaudini"

ROMÂNIA-ITALIA 10-6
BEZIERS, 2 (prin telefon). 

Echipa de floretă bărbați a 
României a debutat cu o fru
moasă victorie în tradiționalul 
turneu dotat cu „Cupa Gau
dini" : 10—6 cu 4-ul Italiei, 
Victoriile echipei noastre au 
fost realizate de Falb și Hau- 
kler (cîte 3), Țiu și Ardeleanu 
(cîte 2). Pentru italieni au 
punctat Simoncelli (3), Gra- 
nieri, Del Francia și Micolli.

Apoi, partida cu Franța, în
cheiată cu victoria echipei 
țării gazdă (10—6), care a ali
niat tot ce are mai bun la a- 
ceastă oră : Magnan, Noel (cîte 
3), Revonu, Dimont (cîte 2). 
Floretiștii noștri, care au 
pierdut două asalturi la 4 și 
unul la... timp (!) au punctat 
prin Falb (4) și Țiu (2).

La ora închiderii ediției 
meciul România — Urgaria se 
afla în plină desfășurare. 4

ECHIPA BRAZILIEI A PLECAT 
IN MEXIC

Vineri noaptea, cei 22 de jucă
tori ai reprezentativei Braziliei, 
însoțiți de întregul „stat major”, 
au părăsit Rio de Janeiro îndrep- 
tindu-se spre Guadalajara, unde 
echipa carioca urmează să-și defi
nitiveze pregătirile in vederea par
ticipării la turneul final al C.M. 
Plecarea fotbaliștilor brazilieni 
s-a făcut in mijlocul unei atmo
sfere generale de pesimism, dat 
fiind forma neconcludentă arătată 
de aceștia în ultimele jocuri.

MECIURI DE VERIFICARE 
BRAZILIA — AUSTRIA 1—0

înaintea plecării în Mexic, selec
ționata de fotbal a Braziliei a 
susținut în compania echipei Aus
triei ultimul meci de verificare. 
58 000 de spectatori au urmărit pe 
stadionul „Maracana” din Rio de 
Janeiro acest joc, în care echipa 
braziliană, deși a cîștigat numai 
cu 1—0 (0—0), a practicat un joc 
apreciat de public și specialiști. 
Golul victoriei a fost înscris in 
minutul 57 de Rivelino.

Fostul antrenor al echipei Bra
ziliei, Joao Saldanha. prezent la 
această partidă. a declarat că 
„formația austriacă a fost un spa- 
rlng-partener mai bun dectt se
lecționata Bulgariei. Hof și Stum- 
berger l-au păzit strașnic pe Pele

și respectiv Tostao, altfel scorul 
putea fl mai mare”.

MEXIC — ECUADOR 4—2
Continuindu-și pregătirile în ve

derea turneului final al campiona
tului mondial, echipa de fotbal a 
Mexicului a susținut un nou joc 
de verificare la Leon cu o selec
ționată din Ecuador. Fotbaliștii 
mexicani au terminat Învingători 
cu scorul de 4—2 (1—1).

ELVEȚIA — U.R.S.S. 0—0
în cadrul pregătirilor pentru 

C.M.. echipa U.R.S.S. a susținut 
un meci de verificare la Berna în 
compania selecționatei secunde a 
Elveției. Intilnirea s-a încheiat la 
egalitate : 0—0.

CHELSEA A CÎȘTIGAT 
„CUPA ANGLIEI”

Pentru prima oară de la înfiin
țarea sa, vechiul club londonez de 
fotbal Chelsea a ciștigat Cupa 
Angliei, învingînd in finala dis
putată la Manchester cu scorul de 
2—1 (după prelungiri) formația 
Leeds United. La sfîrșitul timpului 
reglementar de joc. scorul era 
egal, 1—1, in urma golurilor mar
cate de Mick Jones (Leeds) și 
Peter Osgood (Chelsea). Golul vic
toriei a fost înscris în minutul 104 
de către David Webb printr-o lo
vitură cu capul. După cum se 
știe, aceasta a fost o rejucare a 
finalei, întrucit in prima întîlnire

cele două formații terminaseră Ia 
egalitate : 2—2, după prelungiri.

în cursul meciului, cunoscutul 
internațional englez Jackie Charl
ton s-a accidentat. J. Charlton su
feră de o întindere musculară 
și participarea sa la turneul final 
al campionatului mondial din 
Mexic a devenit problematică. 
Fotbalistul englez se află în pre
zent sub îngrijirea medicilor, care 
se vor pronunța săptămîna vi
itoare.

ȘTIRI, REZULTATE

ROVINJ - ZAGREB ’70

FISCHER PĂSTREAZĂ AVANSUL
2

Cu trei runde înaintea 'n- 
cheierii turne’ului de șah Ro- 
vinj—Zagreb ’70, Bobby Fi-
scher nu mai poate fi practic 
ajuns în fruntea clasamentu
lui, el menținîndu-și avansul 
de 2 puncte. în runda a 13-a, 
Fischer a remizat cu Hort, 
iar într-a 14-a l-a învins pe 
Bertok. (a 10-a victorie). în- 
tr-o altă partidă derby, Kor- 
cinoi a remizat cu Gligorici 
(runda 13). în runda a 14-a 
fruntașii au acumulat puncte: 
Korcinoi — Udovcici 1—0,

Smîslov—Nicevski 1—0, Hort- 
Brown 1—0. Ghițescu a mai 
înscris două remize, cu Ni
cevski și Marovici.

Clasamentul după 14 run
de: Fischer ll’/2, Korcinoi 
9>/2, Hort, Gligorici 9, Smîs
lov 8*/2; Petrosian 8 (1), Mi- 
nici 7>/2, Kovacevici, Ivkov 7, 
Bertok, Uhlmann 6>/2, Ghi- 
țescu. Brown 6, Parma 51/». 
Kurajița 5 (1), Udovcici, Ma
rovici 4</2, Nicevski 3.

e „Perla din Mozambic”, cele
brul jucător de fotbal Eusebio 
(Benfica) s-a întors la Lisabona 
venind de la Londra. Eusebio, care 
este suferind, a consultat în capi
tala Angliei pe celebrul chirurg 
sir Osmond Clark. Acesta urmea
ză să-l openeze genunchiul stîng 
în următoarele 2—3 săptămîni.

• Rezultate înregistrate în cam
pionatul vest-german de fotbal : 
Borussia Moenchenglandbach — 
S. V. Hamburg 4—3 (în urma a- 
cestei victorii formația Borussia 
este virtuală campioană a R.F. a 
Germaniei) ; Eintracht Braun
schweig — Hertha B.S.C. 1—2; Ein
tracht Frankfurt — Hanovra 96 
3—3; Borussia Dortmund — V.f.B. 
Stuttgart 0—0; Werder Bremen — 
Alemannia Aachen 4—1; Bayern 
Miinchen — Rot Weiss Oberhau
sen 6—2.

i

NATAȚIA DESCOPERĂ 0 NOUĂ MANIERĂ 
DE ÎNAINTARE RAPIDĂ: „ZIG ZAG"

Interesante revelații ale presei italiene asupra ultimelor inovații ale specialiștilor de peste Ocean
Trei specialiști italieni in 

natație explorează Statele U- 
nite pentru a descoperi secre
tul strălucitelor performanțe 
ale înotătorilor americani. Este 
vorba de antrenorul Renzo Ri- 
sari, de medicul Gianluigi Le
na și de managerul general 
Umberto Onofri de la asocia
ția Bissolate din Cremona, 
care se documentează la In
diana University, unde predă 
înotul, după metode științifice, 
un reputat specialist. James 
Counsilman, unul dintre cei 
mal apreciați tehnicieni din 
lume în domeniul natațfel

Cei trei „exploratori" au 
transmis cotidianului milanez 
„Gazzetta dello Sport” impre
siile lor de la Indiana Univer
sity, unde au făcut cunoștință 
cu noutăți extraordinare. „Am 
stat împreună cu Counsilman 
opt zile — au spus aceștia — 
și ne-am convins de persona
litatea sa, de fascinația pe 
care o exercită, dar mai ales 
de temperamentul său de cer
cetător... James Counsilman a 
făcut din acest sport (n.n. 
natația) un domeniu științific".

Antrenorul american, care 
își aprofundează, zi de zi. 
teoriile expuse anterior In car
tea „Science of Swimming", 
a arătat oaspeților întreaga a- 
paratură de care se servește 
pentru argumentarea teoriei 
sale și a cărei valabilitate este 
reflectată în practică prin re
zultatele obținute.

Iată partea cea mai inte
resantă a relatării tehnicieni
lor italieni. Ea se referă la o 
nouă metodă studiată de Coun
silman, numită „zig-zag“ și 
pe care el o consideră supe
rioară celei utilizate pînă a- 
cum. Counsilman susține că, 
pentru întrecerile pe distanțe 
scurte, maniera „boomerang” 
este cea mai potrivită. în timp 
ce pentru distanțe lungi cea 
denumită „zig-zag” este prefe
rabilă. Timpii executării aces
tei maniere r*e țnot sînt ur
mătorii; „in irea“ mîinilor 
cu degetul mare îndreptat că
tre tn Jos (la 45 de grade), 
inceperea tracțiunii spre exte-

rior pe o porțiune de 25—30 
cm, apoi rotarea completă a 
miinii către interior și re
venirea ei bruscă spre partea 
mediană a corpului prin îndo
irea brațului într-un unghi de 
90 de grade. In această tază, 
mina nu trebuie să depășeas
că însă linia mediană a spa
telui.

Folosind acest stil, susține 
Counsilman. înotătorul va fi 
ajutat in înaintare de virte- 
jurile create la început de 
rotarea mîinii, apoi de mișca
rea bruscă efectuată către in
terior. în plus, el beneficiază 
și de o mai mare amplitudine 
(sau fază activă) a mișcării. 
Această manieră este vala
bilă. în prima sa parte, atit 
pentru craull cit și pentru 
bras sau delfin.

Pentru a ajunge la o for
mulare grafică a stilului „zig
zag”, Counsilman a folosit o 
mașină instalată in laborato
rul de cinesiolcgie (lingă ba
zin). unde el lucrează zilnic 
împreună cu colaboratorii săi. 
Studierea acestei noi maniere 
de înot („zig-zag") a făcut-o 
noaptea, pe întuneric desă- 
vîrșit. aplicînd la mîinile îno
tătorilor becuri alimentate de 
pile electrice. Plasînd apara
tul de filmat pe fundul ba
zinului, Counsilman a înregis
trat totul, studiind apoi cu

minuțiozitate mișcările mîinii 
și delimitind fazele active și 
pe cele negative. Mașina uti
lizată în laborator este for
mată dintr-un aparat de pro
iecție și un computer. Pe 
micul ecran al moviolei apar 
fotograme. Fiecare dintre a- 
cestea este analizată prin com
parație cu două segmente de 
dreaptă trasate pe liniile di
rectoare ale brațului și ante
brațului (segmentele figurină 
pe geamul mat al ecranului). 
Intersectîndu-se, segmentele 
formează un unghi pe care 
computerul îl înregistrează pe 
o bandă de hîrtie. Analizînd 
(sau comparînd) banda cu o 

alta, ideală, realizată teoretic 
— apare o rezultantă exactă 
privind gradul de perfecțiune 
al acestei maniere. Concomi
tent, apar și punctele în care 
aceasta nu se execută bine.

Counsilman consideră nece
sară o tehnică desăvîrșită pen
tru folosirea acestei noi ma
niere. „Este inutil — spune 
el — să creezi înotători puter
nici dar deficitari din punct 
de vedere tehnic, fiindcă, la o 
forță egală, aceștia vor întilni 
o mal mare rezistență în apă, 
ca să nu mai vorbim de fap
tul că irosesc o parte din ener
gie in mișcări inutile”.

Aurelian BREBEANU

Baschetbalistii sovietici 
sînt in formă

Turneul internațional mas
culin de baschet de la Tallin 
s-l încheiat cu victoria selec
ționatei U.R.S.S., care în fi
nală a învins cu scorul de 
78—56 (40—37) formația Po
loniei. Pe locul trei s-a clasat 
reprezentativa R.S.S. Estone, 
iar locul patru a fost ocupat 
de echipa Finlandei.

Acest turneu a fost ultimul 
test al baschetbaliștilor so
vietici înaintea plecării lor la 
campionatele mondiale, pro
gramate între 10 și 24 mai 
în Iugoslavia.

Elisabeta Polihroniade 
conduce 

la Vrnjacka Banja
Șahistele românce Elisabeta 

Polihroniade și Gertrude 
Baumstark se mențin în 
fruntea clasamentului, după 
9 runde, în turneul zonal de 
șah de Ia Vrnjacka Banja 
(Iugoslavia). Cîștigînd în stil 
remarcabil la poloneza Litma- 
nowicz în runda a 9-a, Poli
hroniade totalizează 7 puncte 
(și o partidă întreruptă), fiind 
fruntașă a clasamentului. Pe 
locul doi — Baumstark cu 6 
puncte și două partide între
rupte. In clasament urmează 
surorile iugoslave Rujița și 
Katia Iovanovici. Prima are 
5>/2 (1) p cu o partidă mai 
puțin, iar a doua — 5 p și 
două partide mai puțin, ca 
și maghiara Maria Ivanka.

PENCIU REDIVIVUS!

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA - TOSSIMOBILI 
ROVIGO (Italia) 24-17

TIMIȘOARA, 2 (prin tele
fon). Mai bine de 1000 de 
spectatori au urmărit meciul 
internațional amical de rugby 
dintre formațiile Universita
tea și Tossimobili Rovigo — 
Italia, echipă antrenată de 
maestrul emerit al sportului, 
Alexandru Penciu. Rugbyștii 
timișoreni au terminat victo
rioși, cu 24—17 (13—6), după 
un meci cu faze frumoase, a- 
preciate de spectatori.

Studenții au realizat prin 
Rășcanu (9), Duță (4), Suciu, 
Cîndea și Ionică (cîte 3) ți

Ceaușu (2). Pentru rugbyștii 
italieni au marcat Menon (3)> 
Salvas (2) și... Penciu (12). A 
condus excelent Al. Lemnea- 
nu.

La finele partidei specta
torii din localitate au făcut o 
caldă manifestație de simpa
tie fostului fundaș al „XV“- 
lui României și echipei oaspete, 
clasată în prezent pe locul 6 
în campionatul italian. .Du
minică este programat me- 
ciul-revanșă.

PETRU ARCAN, coresp. prînc.

In cadrul concursului atletic de la 
Varșovia proba de 10 000 m plat 
a fost ciștlgată de Eisenberg 
(R.D. Germană) cu timpul de 
28:43,6. Italianca Pigni s-a clasat 
pe primul loc in cursa de 1 500 m 
cu rezultatul de 4:19,0. Sldlo (Po
lonia) a repurtat victoria in proba 
de aruncarea suliței cu 82,32 m. 
Ludwika Chewlnska (Polonia) a 
stabilit un nou record polonez ia 
aruncarea greutății — 16,74 m.■
Pe stadionul din orașul Soci, Ana
toli Bondarcluk a cîștigat proba 
de aruncarea ciocanului cu per- 
formatia de 72,12 m; la aruncarea 
suliței bărbați Ianis Lusis a obți
nut 79,24 m.■
Cu prilejul unui concurs de para
șutism deslășurat la Sofia, spor
tiva bulgară Margarita Spasova a

TELEX • TELEX • TELEX
stabilit un nou record mondial In 
proba de salt de la 2 000 m cu 
aterizare la punct fix. Evoluînd 
remarcabil, campioana bulgară a 
reușit să aterizeze de două ori 
consecutiv la punctul fix.■
La San Juan (Argentina) au luat 
sfîrșit întrecerile C. M. de hochei 
pe rotile. Titlul de campioană a 
lumii a fost cîștigat de selecțio
nata Spaniei, care tn meciul deci
siv a invins cu scorul de 3—2 
(1—0) reprezentativa Portugaliei.■
„Greul’* american George Fore
man a repurtat un nou succes 
înainte de limită. In gala desfă-

șurată la Cleveland el l-a scos din 
luptă în repriza a 4-a pe Aaron 
Eastling. Foreman este neînvins 
în carieră. El a obținut cel de-al 
19-lea succes.■
Boxerul argentinian Oscar „Rin
go" Bonavena continuă seria vic
toriilor. în cadrul unei gale care 
a avut loc la Montevideo, Bona
vena l-a învins prin k.o. în run
dul 2 pe Jose Menno (Uruguay).■
La Philadelphia, sprinterul ame
rican de culoare John Carlos a 
parcurs 100 yarzi în excelentul 
timp de 9,2. Murro a cîștigat pro
ba de aruncarea suliței cu 82,68

m» iar Caruthers s-a clasat pe 
primul loc la săritura cu prăjina 
— 5,03 m.■
După disputarea a 7 etape, tn 
Turul ciclist al Spaniei continuă 
să conducă rutierul olandez Rene 
Pijnen, urmat de spaniolii San- 
tamr.rina și Ocana — ambii la 
8 sec., belgianul Van Springel — 
la 10 sec. ele. Etapa a 7-a (Bur- 
rlana — Tarragona, 201 km), s-a 
încheiat cu victoria belgianului 
Guido Reybroeck.■
In semifinalele turneului Inter
național de tenis de la Bourne
mouth (Anglia), Hewitt (Republi
ca Sud Africană) l-a Învins cu
6— 3, 7—5. 1—6, 6—3 pe iugoslavul 
Pilici. Cox (Anglia) a cîștigat cu
7— 5. 6—3, 6—3 In fața compatrio
tului său Battrick.
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