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STIMULARE

LA BUCUREȘTI

RAJKO MITICI: „FORMĂM 0 NOUĂ ECHIPĂ!
SI
9

RĂSPUNDERE
SPORITĂ
CERCETAREA

ȘTIINȚIFICĂ
9

conf. dr. Nicu ALEXE
directorul Centrului de cercetări

științifice al C.N.E.F.S.

Cercetarea științifică a fost 
mereu impulsionată de 
măsuri și reguli, menite 

să-i mărească importanța și 
valoarea.

Rediscutarea cadrului orga
nizatoric în intenția stabilirii 
unei distribuiri mai echitabile 
a forțelor (irosite pînă de cu- 
rind într-o multitudine de sec
toare și secții, care serveau 
mai puțin unor obiective sau 
profile de cercetare și mai 
mult unor interese individua
le) și aplicarea coeficientului 
de mărire a salariilor, cu a- 
dăugirile materiale de vechi
me în domeniu, au creat o 
ambianță nouă în viața insti
tuțiilor cu acest profil.

Centrul de cercetare știin
țifică al C.N.E.F.S. a resimțit 
din plin această reașezare și, 
pe alocuri, modificare de 
structură, străduindu-se să se 
integreze operativ și cu con
vingere în contextul ei.

Cercetătorii noștri au recep
ționat, de asemenea, cu satis
facție, echivalența pe care Ho- 
tărirea a stabilit-o între acti
vitatea de cercetare științifică 
și cea didactică din învățămin- 
tul superior. O astfel de idee, 
care a stat la baza noilor dis
poziții, creează o comunitate 
spirituală și de interese reci
proce între lucrătorii ambelor 
domenii.

(Continuare in pag. a in)

1SELECȚIONATA IUGOSLAVIEI

la Snagov, printre fotbaliștii echipei

------------------------------ ------------------------------------- „ _ --------------------- - - ---------------- ----- -- ---------------------

• La Otopeni au aterizat 12 jucători, Holțer, Santraci și Jerkovici, urmînd să sosească azi cu trenul • Djaici: „Am fi mulfu 
miți cu un meci nulI" • Petkovici urează succes fotbaliștilor români la C.M.

PENTRU CĂ I
I
I

Noua și moderna aerogară 
internațională a Capitalei. 
Otopeni, a înregistrat ieri 
după-amiază o nouă premi
eră în scurta sa istorie: Dri- 
mirea primilor fotbaliști: 
lotul reprezentativ al Iugo
slaviei. Așadar, la Otopeni, 
iotul iugoslav a numărat 
doar 12 jucători : Mutibarici 
(Vardar Skoplje), Măriri 
(Velej Mostar) — portari; 
Tesan (Sarajevo). Stepanovici 
(O.F.K. Beograd), Rajkovicil 
(Radnickii Niș) — fundași ; 
Doșcinovski (Steaua roșie 
Belgrad), — mijlocași și Pet
kovici (Q.F.K. Beograd), _Baje- 
vici (Velej Mostar), 
(Zeiezniciar Sarajevo), 
(Steaua roșie Belgrad), 
(Olimpia Ljubljana), 
(Zeiezniciar Sarajevo), 
se vor adăuga Holțer, 
traci și Jerkovici, care 
veni cu trenul.

Deși oaspeții erau foarte 
grăbiți — avionul sosise cu 
întîrziere din cauza condi
țiilor atmosferice nefavora
bile — selecționerul Rajko 
Mitici și jucătorii Djaici și 
Petkovici, care au mai evo
luat în compania fotbaliști
lor români, au acceptat cu 
amabilitate să ne fie cîteva 
minute interlocutori.

Prezentîndu-ne lista lotului 
deplasat la București, Mitici 
a considerat încheiat capi
tolul „nominalizări", evitînd 
să se pronunțe asupra unui 
11 probabil sau să citeze 
vreun, nume nou în forma
ția ce va apărea mîine, pe 
gazonul stadionului „23 Au
gust". „Marți vom avea un 
antrenament, chiar la ora 
disputării meciului de 
miercuri și după aceea voi 
fi în măsură să vă satisfac 
curiozitatea" — ne-a spus 
dînsul. Ceea ce nu l-a ’îm- 
niedicat, însă, să precizeze 
că reprezentativa Iugoslaviei
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Bukal
Djaici 
Ohlak 
Bajici 
Lor Ii

San- 
vor

Din nou naționale

REPORTAJ • • •

PE PLOAIE
Dumitrache cu piciorul In ghips! • In

ciuda timpului, „tricolorii** se antrenează 

• Viitorii adversari

♦ Adamache—titular

studiați pe... 
in meciul de miercuri

pinză

Plouă. Plouă torențial, cu 
picături rele, coborite repezit 
dintr-un cer mînios și rece. 
Apa Snagovului, mohorită,

parcă înghețată pentru tot
deauna, îmi lasă impresia

(Continuare in pag. a 3-a)

deauna, îmi lasăPaul SLAVESCU

ADAMACHE

■. .

unui tablou cu natură moar
tă, desenat de un pictor ne
bun care a vărsat pe pinză 
— dezabuzat — un vînăt 
dureros, fără pereche.

E o vreme neprimitoare, 
de-a dreptul cîinoasă, și vîn- 
tul bate necruțător, plimbin- 
du-și răsuflarea glacială prin-

La citeva clipe de la sosirea pe aeroportul 
Otopeni, fotbaliștii iugoslavi, finaliști ai ultimei 
ediții a campionatului european, pozează obiec
tivului fotografic. Primul din stingă — selec
ționerul Rajko Mitici; primul din dreapta, 
căpitanul echipei, Dragan Djaici.

Foto : AUREL NEAGU

CIUDAD DE MEXI
CO, 4 (Agerpres). — 
Selecționata secundă de 
fotbal a României s-a 
înapoiat de la San Sal
vador în Mexic, susți- 
nînd un nou joc în ora
șul- Vera Crtrz, ta- com
pania echipei mexicane 
Red Sharks. Fotbaliștii 
mexicani 
victoria 
1—0.

Unicul

au obținut 
cu scorul de

punct a fost

VERA CRUZ
marcat în minutul 76 
de Damian. Cel mai 
bun jucător de pe te
ren a fost portarul ro
mân Gornea, care a 
apărat excepțional. Co
respondenții agențiilor 
internaționale de pre
să subliniază in cro
nicile lor că Gornea 
este unul dintre cei 
mai spectaculoși por
tari care au evoluat 
în Mexic.
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F.C. ARGEȘ IN BULGARIA |7 1

Astăzi urmează să plece în Bulgaria echipa I 
piteșteană F.C. Argeș, care va susține trei partide I 
amicale (la 7, 10 și 13 mai) cu formații divizio- . 
nare din țara vecină, in orașele Pleven și Vrața. I 
Lotul fotbaliștilor piteșteni va face deplasarea sub I 
conducerea tehnică a antrenorului Bazil Marian. *■

nv t, .iv pi jlo uiai/ vu iviiuaiii uiviiiu" _
din țara vecină, în orașele Pleven și Vrața. I 
fotbaliștilor nitesteni va face deplasarea sub I

Pentru că Mercur are darul 
persuasiunii, ne-a convins să 
ne înzestrăm Capitala cu un 
cafe-bar „Turist" în locul unui 
club turistic. Sub o firmă care 
evocă ozonul, orizonturile

largi, izvoarele cristaline, se oferă fum 
de țigară, un peisaj cu beton și asfalt, 
cafele și adjuvantele lor alcoolice. în 
același timp, iubitorii de drumeție aș
teaptă o sală în care să-și împărtă 
șească impresii de călătorie, să facă 
proiecții de diapozitive și de filme.

Tot așa. Mercur ne-a făcut să re
nunțăm la ambianța spartană (oare
cum) a cabanelor, pentru a ie da un 
aer (pregnant) de bodeguțe rătăcite 
între piscuri sau la poală de pădure, 
ori să ne lăudăm (ca șibienii) cu ba
rurile de noapte menite — zice-se — 
să asigure celor ce vor căuta odihna 
de-o noapte la campingurile și hanu
rile turistice din județul lor o... odihnă 
activă.

Nu-ncape îndoială că, de fiecare 
dată, Mercur vine cu argumente irezis
tibile. E și firesc, din moment ce el 
manevrează cu dezinvoltură (olimpia
nă) termeni la care sîntem atât de sen
sibili : rentabilitate, eficiență economi
că etc. Dar succesele lui sînt, indiscu
tabil, facilitate de predispoziția noas
tră către concesii. Aceleași concesii că
rora le datorăm invazia pe ecranele 
noastre a unor filme debordînd de vio
lență, mișunînd de brute și detracați, 
de psihopați și răufăcători, r.c; “Jt 
sau mai puțin rafinați. (Or fi crescu* 
încasările cinematografelor 
urma acestor filme, aar mai sigur este 
faptul că a scăzut tonusul moral al 
unei părți din tânără generație).

Rațiunile strict comerciale ale lui 
Mercur ne-au pricopsit — așadar — 
cu filme nocive, cu cabanieri din ce 
în ce mai pricepuți în cocktail-uri (dar 
ignorînd natura din jurul lor), cu baruri 
ae noapte în incinta unor locuri de

mai mult

de pe

de noapte in incinta unor locuri de 
popas ae la marginea șoselelor, desti
nate — deci — turiștilor automobiliști 
și unde — ar trebui sâ se știe I — al
coolul este un element indezirabil.

Persuasivul, insidiosul Mercur ne 
obligă să fim mai circumspecți cu pro
punerile lui, chiar dacă le acompania
ză cu amețitoarea muzică a zornăitu
lui de argint. Dincolo de rentabilita
tea pe care ne-o oferă, în unele ca
zuri, descoperim tineri sustrași activi
tăților educative (de la învățătură și 
pînă la sportul pe care obstinația uno
ra îl rînduiește încă — nedrept — 
printre distracțiile facile), descoperim 
pînă și copii lipsiți de fermecătorul 
atribut al vîrstei lor : inocența.

Chiar în sumarele prezentări enci
clopedice, Mercur figurează și ca pro
tector al sportului. Să ne străduim, 
atunci, să-l repunem în această ipos
tază. Cum ? Investind mai mult — nu 
numai bani, dar si efort și pasiune — 
în ridicarea potențialului biologic al 
maselor, în tot ceea ce ar asigura o 
armonioasă si multiplă dezvoltare a lor. 
Este si aceasta o preocupare care se 
va dovedi rentabilă, căci vom avea 
oameni cu o capacitate net superioară 
de studiu și de muncă.

Sebastian BONIFACIU
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Ovidiu IOANIȚOAIA
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Hrisiacho NAUM

A „CURSEI MUNȚILOR
de temperatură 

probleme organi- 
clubul Dinamo 

A.S. Loto-Prono- 
întrecerii internațio-

Dobrin și Dumitru, în luptă cu mingea și... ploaia — imagine surprinsă ieri, la Snagov,
de fotoreporterul nostru, N. AUREL
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PROGRAMUL TURNEULUI FINAL
AL DIVIZIEI A DE BASCHET

Tragerea la sorti, efectuată duminică dimineața, a stabilit 
următorul program'de desfășurare a turneului final al cam
pionatului național de baschet masculin : sala Olimpia din 
Timișoara, 15 mai, ora 18 : Dinamo București — „U“ Cluj, 
Steaua — .,U“ Timisoara ; 16 mai, ora 18 : Steaua — „U“ 
Cluj, Dinamo — „U“ Timișoara ; 17 mai, ora 17 : „U“ Timi
șoara — „U“ Cluj, Dinamo — Steaua.

’iiiininiiiiniiinînnnniiiiînniiiniiniiînniiinininiiiininiiiininiiiinifînnnnimiiiiniiiii.

La Brașov, start in finalele 
campionatului de box-juniori
La t ur n e u 1 final al 

campionatelor naționale de 
box pentru juniori, ce va în
cepe azi la Brașov, s-au ca
lificat 58 de juniori mici și 
60 de juniori mari. în total, 
se vor disputa 94 de me
ciuri. Printre participanți, 
numeroși campioni republi
cani, din rîndul cărora se 
disting S. Mihalcea (1969), 
C. Hoduț (1968, 1969), E. Go-

Azi, in sala Constructorul

INTILNIRI
INTERNAȚIONALE

rea (1968), V. Coroianu (1968), 
I. Ruicu (1969). Vor avea loc 
22 de meciuri la 5 mai, 24 
semifinale la 6 mai, 24 semi
finale la 7 mai și 24 finale 
la 9 mai.

Campionii vor primi tri
couri, medalii, precum și nu
meroase premii oferite de 
F. R. Box.

întrecerile vor fi conduse 
de următorii oficiali : P. Mi- 
helfi (Oradea), O. Orban (Tg. 
Mureș), C. Burdescu (Craio
va), D. Oprișan, M. Ciucă 
și Gh. Mihai (București), D. 
Ionel (Galați), I. Chendreanu 
(Cluj), C. Tudor (Hunedoa
ra), D. Bocîrnea (Brăila). 
Delegat general, Petre Epu- 
reanu.

DE VOLEI
în sala Construc- 

____ la ora 17,00, se 
desfășoară întâlnirile inter
naționale de volei între se-

Astăzi, 
torul, de

Citiți in pag. a 4-a

Sub cupola amenințătoare a norilor

ASTAZL LA SINAIA, START {N CEA DE A XI,

Secționatele de junioare ți 
juniori ale orașelor Mosco
va și București. Mîine, în 
aceeași sală și de la aceeași 
oră, au loc partidele re
vanșă. Intrarea este gratui
tă pentru elevi.

FORMAȚIILE 
BRAZILIEI
Șl ANGLIEI 
AU PLECAT LA 
GUADALAJARA

EDIȚIEA
SINAIA 4 (prin telefon de 

Ia trimisul nostru). Schimba
rea bruscă 
pune multe 
zatorilor — 
București și 
sport 
nale de lung kilometraj — 
„Cursa Munților", ediția a 
Xl-a. Aici, la Sinaia, plouă 
mărunt, frigul pătrunzător (di
mineața temperatura coboară 
pînă aproape de 0 grade) te 
îndeamnă să-ți ridici gulerul 
paltonului, iar cupola joasă a 
norilor, care estompează fru
musețea semeață a Bucegilor, 
îți răpește plăcerea de a admi
ra peisajul încîntător.

Zgribuliți de frig, rutierii 
și-au făcut apariția pe aleile 
de la Cumpătul. Se privește 
mereu cu teamă și speranță 
spre cerul plumburiu. Pentru 
a le satisface lor, cititorilor 
și... nouă curiozitatea, am luat 
legătură cu Institutul Meteo
rologic. De la serviciul „pre
vederi de scurtă durată", me
teorologul Florica Militaru a 
avut amabilitatea să ne dea

prognoza pentru perioada 5—8 
mai, adică pentru întreaga du
rată a cursei : „Vreme în curs 
de ameliorare. Cerul va fi va
riabil, mai mult noros la înce
putul intervalului. Marți va 
continua să plouă pe Valea 
Prahovei, temperatura coborind 
dimineața pînă la 0 grade și 
urcînd Ia amiază pină la 7—8 
grade. Apoi, timpul se va îm
bunătăți și, firește, tempera
tura va crește". Așadar, exis
tă speranțe !

Ediția din acest an a „Cursei 
Munților" — care începe marți 
Ia ora 14,30 din Sinaia, etapa 
de debut desfășurîndu-se pe 
ruta Sinaia — Brașov — Chi- 
chiș — Sinaia, 125 km — con
stituie un test de o deosebită 
importanță. Traseul și data de 
desfășurare au fost coordonate 
cu necesitățile de pregătire ale 
lotului pentru „Cursa Păcii". 
Cei J0 selecționabili (N. Ciu- 
meti, C. Grigore, V. Teodor, 
Alex. Sofronie, Nic. David, V. 
Burlacu, Th. Puterity, Șt. Cer
nea, I. Cosma, V. Selejan) — 
cărora, fără îndoială — 11 se

va adăuga Emil Rusu își dă 
pută cele 7 locuri din echif 
pentru întrecerea Praga — Vai 
șovia — Berlin, care înceț 
la 12 mai, și, în același tim 
își desăvîrșesc pregătirea. Et< 
pele nu sînt grele, dar ele p 
deveni spectaculoase prin d 
namizarea fazelor, prin atacu 
succesive, prin disputa cu v< 
loroșii rutieri oaspeți (este ci 
mai bună participare din ist 
ria competiției !). Și am do 
ca a Xl-a ediție să ateste d< 
rința tricolorilor de a cîștij 
întrecerea (în 1968 victoria 
revenit lui K. Marek, iar 
1969 lui V. Moravec — aml 
de la Ruda Hvezda Plsen).

Pînă la ora la care tran 
mit, la Sinaia au sosit urm 
toarele echipe : Dinamo, Stei 
ua, Voința București, Dezrot 
rea Brașov, Metalul Plopei 
Voința Ploiești, Dynamo Be 
lin, Dinamo Moscova și Rui 
Hvezda Plsen. Cicliștii italie 
de la Ravena urmează să s 
sească în cursul nopții.



De vorbă cu prof. Eugenlu PLEȘCA, Inspector general
al Inspectoratului școlar județean Suceava

„Vom introduce rugbyul
în toate școlile generale

din judeful nostru"
Ca preambul 

a profesorilor de
Rugby în școlile generale din 

județul Suceava!... Vestea a pro
vocat destulă nedumerire, știut 
fiind că in acest județ acti
vează doar o singură echipă. 
Constructorul TRCL și că, 
deci, perspectiva unei activi
tăți de masă ar fi destul de 
limitată.

Spre o mai bună edificare 
am... riscat totuși un drum.

...Interlocutorul nostru, omul 
cel mai în temă, — inițiatorul 
acțiunii de introducere a rug
byului în școli — a fost prof. 
EUGENIU PLEȘCA, inspecto
rul general al învățămîntului 
din județul Suceava. I-am 
mărturisit din capul locului 
satisfacția dar și nedumerirea 
noastră.

— Nu, nu trebuie să sur
prindă pe nimeni această ini
țiativă. Noi apreciem rugbyul 
ca un sport ideal, el cuitivind 
o serie de calități pe care 
trebuie să ie aibă toți copiii, 
întregul tineret : CURAJUL. 
DlRZENIA. CINSTEA, MO
DESTIA și, ca un corolar, 
SPIRITUL DE ECHIPA. Mai 
mult, poate, ca în celelalte 
jocuri sportive, IN RUGBY 
FRUCTUL VICTORIEI ESTE 
RODUL EFORTURILOR TU
TUROR JUCĂTORILOR.

— înțelegem valoarea de 
mesaj pe care o conferiți 
sportului cu balonul oval. 
Am dori însă să știm cum 
veți reuși să materializați 
o asemenea inițiativă, prin 
ce mijloace ?

— Mal întîi, pregătind at
mosfera în școli, în școlile ge
nerale cărora le este adresat 
în principal acest experiment, 
în discuțiile noastre cu direc
torii acestor școli ca și cu pro
fesorii de specialitate cu care 
vom lua contact cu ocazia unor 
inspecții, asistențe, cercuri pe
dagogice sau consfătuiri, vom 
aborda și această temă, vom 
da îndrumări practice legate 
înainte de toate de amenaja
rea unei baze materiale mi
nime, a unui teren pe care 
să se poată desfășura jocul de 
rugby redus, rugby în 8.

— Intuim că mulți di
rectori dc școli entuziaști, 
cum am întilnit adesea in 
județul dv.. vor îmbrățișa 
această inițiativă, vor ieși 
in întimpinarca ei, așa cum 
au făcut, intr-o altă împre-

o tabără de instruire
educafie fizică •••

jurare, cei din Botuș. Cura 
se va putea realiza proce
sul de instruire, dat fiind 
faptul că profesorii de edu
cație fizică au cu totul alte 
specializări decît rugbyul 7 

— In vacanța de vară vom 
organiza, probabil la Bucșoaia, 
o tabără, de instruire cu parti
ciparea profesorilor de educație 
fizică din școlile generale. 
Lectorii acestui curs vor fi 
antrenorii unor formații divi
zionare, în frunte cu fostul 
internațional ing. Gh. Drobo- 
tă din Iași. Cursurile de in
struire vor fi însoțite de de
monstrații susținute de echi- 
pe-școală, care vor fi alcătu
ite din elevi selecționați din 
zona geografică a taberei.

Aș vrea să precizez că ini
țiativa noastră se bucură de 
asentimentul Federației ro
mâne de rugby — tovarășul 
secretar general îoniță Izvo- 
ranu făcînd chiar deplasare 
la Suceava, pentru o serie de 
prețioase sugestii, in legătură 
cu organizarea acestui curs. El 
ne-a asigurat totodată lectori, 
antrenori și chiar echipe-școa- 
lă. Nu este exclusă 
tualitatea ca lotul 
al României să-și 
pregătirile, în mod 
nul acesta, chiar 
Suceava. Deci...

— Și punerea 
a acestui experiment 7...

— „.va avea loc în toamnă, 
o dată cu începerea noului an 
școlar. în intenția noastră este 
ca, in primul trimestru, pro
fesorii participant! la curs să 
inițieze la rîndu-le elevii, să-și 
formeze echipe, iar in trimes
trul II, în vacanța de primă
vară, să se organizeze primele 
întreceri de rugby în 8. In
spectoratul școlar județean se 
va strădui să sprijine cu ma
terial șl echipament sportiv 
îndeosebi acele școli generale în 
care 
mai 
gur, 
pâri, 
tr-o 
experiment.

Felicitînd pe inițiator pentru 
această lăudabilă acțiune, nu 
ne rămine decît să urmărim 
modul in care ea se va re
aliza. Așa că, vom reveni...

nici even- 
de juniori 
desfășoare 

special, a- 
în județul

in practică

rugbyul își va cîștiga cel 
mulți adepți. Este, desi- 
prematur să fac antici- 
Totuși, noi credem în- 

reușită deplină a acestui

Tiberiu STAMA

UN FACTOR DE STIMULARE
(Urmare din pag. 1)

Ierarhizarea dată atit de ca
tegoriile de clasificare a cer
cetătorilor, cit și de gradațiile 
din interiorul acestora, consti
tuie o permanentă chemare ți 
aspirație spre mai mult a fie
cărui doritor firesc al unei 
promovări sigure, bazată pe 
unicul criteriu, acela al mun
cii și al valorii.

Efectul imediat il reprezenta 
mărirea salariilor tuturor lu
crătorilor Centrului, care se 
mențin peste plafonul anterior 
și după recalcularea impozite
lor. măsură izvorîtă tot dintr-o 
idee dreaptă, de a sprijini și 
augmenta veniturile materiale 
ale celor cu salarii mai mici.

Pe urmele lăsate de aceas
tă Hotărîre. care creează o nouă 
linie de perspectivă lucrători
lor din domeniul cercetării 
științifice, se adaugă și dispo
zițiile H.C.M. nr. 77 din 1970- 
Ele determină coeficienți spo
riți de răspundere acestei 
munci și-i deschid noi orizon
turi.

Introducerea sistemului de 
contracte, pe care instituțiile 
de cercetare le realizează cu 
diferite unități de stat sau ob
ștești, generează 
pozitive. Pe dc o 
rea beneficiarului, 
tr-o necesitate de 
altă parte, nivelul 
vare, care trebuie 
cerințele stipulate 
lată — deci — o

multe efecte 
parte, eere- 

Izvorilă din- 
viață, pe de 
ei de rezol- 
să satisfacă 
in contract. 

___  _ relație care 
nu poate decît să servească 
ți să impulsioneze. De aici 
rezultă o suită de răspunderi, 
din care cîștigă anibeie părți, 
atit organul afecior, cit ți be

REZULTATELE
DIN „B«4 LA VOLEI

FEMININ. SERIA I: Uni
versitatea Cluj — Spartac Buc. 
3—0. Voința Sibiu — Drapelul 
r. Sibiu 1—3, Viitorul Bistrița
— Voința Brașov 1—3, U.T.A.
— Voința Zalău 3—0, Sănăta
tea Arad — Corvinul Deva 
3—1, Medicina Tg. Mure» — 
Medicina Cluj 3—2. Medicina 
Cluj — Sănătatea Arad 2—3, 
Corvinul — U.T.A. 2—3. Medi
cina Tg. Mureș — Voința Si
biu 3—1, Voința Brașov — 
Universitatea Cluj 1—3. SERIA 
a Il-a : Universitatea lași — 
Constructorul Buc. 1—3, Poli
tehnica Galați — Universitatea 
Buc. 2—3, Sănătatea Tîrgoviște
— A.S.E. 3—1. Progresul Rm. 
Sărat — Viitorul Buc. 0—3, 
Voința Constanța — Univ. 
Craiova 3—2, A.S.E. — Poli
tehnica Galați 3—0, Unlv. Buc.
— Univ. Iași 3—2, Constructo
rul — Univ. Craiova 1—3.

neficiarul. Primul, angajindu-se 
materia] și cunoscind rigorile 
momentului de recepționare, se 
străduiește, intervenind crea
tor și oportun in realizările 
ipotezelor de lucru, iar cel 
de-al doilea se ocupă de răs
punderea. de generalizarea efec
tului produs.

In felul acesta se sting dis
cuțiile anțerioare privind aria 
de răspundere a părților con
tractante. se intensifică obli
gativitatea și angajamentul tu
turor, se mărește sursa de ve
nituri, care va înmulți treptat 
fondurile fixe ale instituției 
și va spori beneficiile, atit ale 
celor ce Ie realizează cit și 
ale celor ce Ie comandă.

Desigur, domeniul umanistic 
al cunoașterii, al sănătății, în 
care se integrează și profilul 
Centrului de cercetări științi
fice ai C.N.E.F.S., prezintă ca
racteristici care stabilesc un 
mod puțin diferit de rezolvare 
în comparație cu cel intilnit 
în domeniile industrial ți eco
nomic. Cercetarea și studierea 
valorilor igienice și instructiv- 
educative ale educației fizice 
și sportului, atit de masă, cit 
și de performanță, se inscriu 
în lista obiectivelor pc care 
societatea noastră le urmărește 
in ideea generoasă ți proprie 
de a ameliora ființa umană pe 
toate planurile ei de mani
festare. De aceea, legiuitorul a 
prevăzut pentru această inaltă 
rațiune fonduri bugetare care 
să susțină efectuarea unor lu
crări cu o atare tematică. Dar, 
In același timp, Centrul de 
cercetări al C.N.E.F.S. poale 
satisface cererea motivată a 
federațiilor, cluburilor șl a 
altor instituții de a-șl îmbu
nătăți metodologia procesului 
de perfecționare sportivă. O 
astfel de relație, din care am
bele unități ale aceluiași dome
niu — educația fizică ți spor
tul — au de ciștigat, se poate 
definitiva ți legaliza prin con
tract.

Această sinteză a efectelor 
pc care măsurile arătate le 
generează, scoale în evidență 
caracterul * • -
tru toți 
domeniu 
astfel de ________
dezvoltării sociale al cărei tem
po impresionează ți obligă 
deopotrivă.

lor stimulator pen. 
cei ce lucrează în 
ți perspectiva unei 
munci în contextul

în campionatul divizionar

ClTEVA INTILNIRI
REDUTABILE • Steaua, după 8 ani, învinsă acasă I •> Steagul roșu Brașov a trecut 

pe primul loc in clasament • Noul campion al greilor, E. Panait,

cu

MASCULIN, SERIA I: Po
litehnica 
Sibiu
Ind. 
Unlv.
3—0. . . .
Voința B. Mare 3—0, Metalul 
Hunedoara — Alumina Oradea 
2—3, C.F.R. Timișoara — C.F.R. 
Cluj 1—3, C.FR. Timișoara — 
Politehnica 3—1, Alumina — 
Silvania 3—1, Voința B. Mare
— Univ. Cluj 2—3, Ind. slrmei
— A.S.A. Sibiu 1—3. SERIA
a H-a : Electra — Univ. Buc. 
2—3, I.E.F.S. — Politehnica 
Iași 3—0, Medicina Buc. — 
Constructorul Suceava 3—0, 
Auri ca Buc. — Știința Petro
șani 3—0, Viitorul Săvlnețti — 
Farul 3—0, Electroputere — 
Vagonul Ploiești 1—3, Știința 
Petroșani — Medicina Buc. 
2—3, Electroputere — I.E.F.B. 
0—2, -----------

Brașov — AS. A.
3—-1, Univ. Timișoara — 
sîrmei C. Turzii 3—1, 

Cluj — Voința Arad 
Silvania Șimleul S. —

Timpul nefavo
rabil nu a permis 
reluarea partide
lor întrerupte du
minică și nici 
continuarea întâl
nirilor programate

ieri pe terenurile din Capi
tală. Meciurile dintre compo- 
nenții echipelor Dinamo ți 
Steaua — așteptate cu legitim 
interes de către iubitorii teni
sului de cîmp — s-au amînat 
pentru o altă dată. Tenismanii 
din Șoseaua Ștefan cel Mare 
sînt, așadar, bucuroși că vor 
juca după reîntoarcerea din 
Iran a „dirijorului” lor, Marin 
Bădin, iar steliștii speră că îl 
vor avea în lot și pe Ilie Năs- 
tase, aducătorul celor mai 
multe puncte.

Echipa dinamovistă a cîști- 
gat duminică distanțat întilnl- 
rile cu formațiile venite din 
provincie: Dinamo — Steagul 
roșu Brașov 16—8. Dinamo — 
Politehnica Cluj 18—6. Surpri
zele, ca și unele meciuri re
dutabile nu au lipsit, ele adu- 
cînd în tribune numeroși spec
tatori. (Cu siguranță că numă
rul acestora ar fi fost ți mal 
mare, dacă organizatorii și-ar 
fi dat cit de cît osteneala să 
popularizeze competiția. în 
tramvaie și troleibuze erau 
afișate anunțuri care invitau pe 
bucureșteni la finala campio
natului național de box pe 
echipe, desfășurată duminică 
pe stadionul Republicii. Nu se 
puteau tipări anunțuri ase
mănătoare și pentru întîlnirile 
de tenis de cimp ?).

Mai întîi se cuvine 
menționată revenirea in 
a lui Sever Dron. El a 
în două seturi (6—1, 6—2) de 
tenacele jucător clujean, Lu
cian Boldur. Același Dron a 
cîștigat, de asemenea, în două 
seturi (ambele Ia 0) partida 
cu un alt clujean, Gh. Komo- 
roezy. Un alt elev al lui 
rin Bădin, juniorul Sorin 
nea, s-a comportat foarte 
în partida cu I. 
litehnica Cluj), 
pierdut în cele 
4—6, 6—3, 3—6.

a fi 
formă 
dispus

Ma- 
Ma- 
bine 
(Po-Cristcscu 

chiar dacă a 
din urmă cu 
Viorel Marcu,

care cu greu acceptă o înfrin- 
gere, a fost nevoit să se re
cunoască învins de către bra
șoveanul Codin Dumitrescu.

Ion GAVRILESCU

După ce, in etapa anterioară 
campionatului diviziei A de 

am asis-
a 
lupte greco-romane, 
tat la un întreg șir de surpri
ze, rare au modificat specta
culos clasamentul, iată că și 
în divizia „liberelor” s-a dez
lănțuit furtuna. In cea de a 
patra etapă, campioana tuturor 
edițiilor de pînă acum, Steaua, 
a fost nevoită, pentru prima 
oară după 8 ani, să părăsească 
învinsă patrulaterul de con
curs ți aceasta chiar „acasă" ! 
Nici acum, cînd scriem aceste 
rînduri, nu ne vine a crede 
că reputata formație a fost în
genuncheată de o echipă ca 
Steagul roșu Brașov, care, ia 
rîndu-i, se înclinase, într-o altă 
etapă, în fața garniturii giu- 
leștene.

Steliștii au început întîlni- 
rea cu brașovenii, șchiopătînd. 
Concurentul lor de la cat. 48 
kg, P. Arsene, nu s-a prezentat, 
fiind ușor accidentat Deci, 

0—4. La următoarea categorie, 
52 kg. D. Monea a fost învins 
cu ușurință, prin tuș, de tînă- 
rul G. Condrat, care, de altfel, 
a ciștlgat înainte de limită 
toate cele trei partide 
nute în reuniunea de la 
ua. Așadar, 0—8. Nu ne 
masem, totuși, fiindcă 
alte confruntări Steaua, defici
tară la categoriile mici de greu
tate, a fost condusă cu 8—0 
sau 6—2. Au intrat apoi pe 
saltea concurenții de Ia cat.

susți- 
Stea- 
alar- 

și in

57 kg. Binecunoscutul luptă
tor D. Tindeche a întilnit In 
brașoveanul D. Bătrin un ad
versar pus pe fapte mari. Ața 
stind lucrurile, cu 
turile, disperate la 
dat, pe care le-a 
deche a pierdut 
puncte. De aici, a

toate etor- 
un moment 
făcut, Tin- 
meciul la 

,_____  __ ___ , _ început să
se clatine serios șansa forma
ției militare de a mai reface 
handicapul, majorat acum la 
1—II. în continuare, la cat. 
62 kg, N. Cristea n-a putut 
decît să-1 anihileze pe C. 
Moldovan, fiind în cele din 
urmă descalificat, împreună 
cu acesta, pentru luptă pasivă. 
P. Coman, la cat. 68 kg, a 
adus prima victorie echipei din 
Calea Plevnei, fixîndu-și ad
versarul, Șt. Popescu, cu ume
rii pe saltea, în primul mi
nut. Rezultatul a devenit 5—11. 
La cat. 74 kg, după un duel 
aprig. I. Dumitru . a terminat 
la egalitate, 2—2, cu I. Bog
dan, menținîndu-se deci dife
rența de 6 puncte: 7—13. O 
altă partidă, cea de la cat 82 
kg, de al cărei rezultat avea 
să depindă finalul, victorios 
sau nu, pentru echipa cam
pioană, a produs o adevărată 
panică printre steliști. Pentru 
că V. Dumitrache a pierdut 
clar la puncte întîlnirea sa cu 
T. Balaș și... 8—16. Toate
speranțele luptătorilor militari 
6e îndreptau deci spre ultimii 
3 concurenți : Gh. Ureian, E.

umerii pe saltea
Panait și Șt. Stîngu. Dar, la 
cat 90 kg, Ureian a fost ținut 
în șah de Șt Tampa, obținlnd 
«î dificultate un egal ți spul- 
berînd în același timp defi
nitiv posibilitatea unei victorii 
finale a echipei sale, deoarece 
rezultatul devenise 10—18. Apoi, 
Panait a reușit «ă-l întreacă 
prin tuș pe T. Dop, Ia cat. 
100 kg, dar Stîngu, Ia pe6te 
100 kg, a întilnit in A. Szarny 
un adversar care a evitat tu
șul, astfel că meciul s-a în
cheiat la o diferență de puncte 
(3,5—0,5) insuficienta pentru ca 
Steaua să evite înfringerea. 
Rezultat final : 17,5—18,5.

Succesul brașovean, pe de
plin meritat, a așezat echipa 
stegarilor în fruntea clasamen
tului, deschizînd, în același 
timp, perspectiva unor pasio
nante confruntări viitoare pen
tru întîietate. O mare surpri
ză a constituit-o și înfringerea 
proaspătului campion al „grei
lor", E. Panait, care. în me
ciul cu B. Blaga (A.S.M.T. Lu
goj), a fost fixat, inevitabil, 
cu umerii pe saltea.

Celelalte întâlniri s-au în
cheiat, după întreceri viu dis
putate și de bun nivel tehnic, 
cu rezultatele scontate : Steagul 
roșu cu Progresul Brăila 29—11 
și cu A.S.M.T. 27—5 ; Steaua 
cu Progresul 32,5—7.5 și cu 
A.S.M.T. 22—14 ; A.S.M.T. — 
Progresul 17—15.

Cotfin CHIRIAC

Iată șl relatările corespon
denților noștri, de la reuniunile 
acestei etape.

TG. MUREȘ. Depășind aș
teptările, echipa bucureșteană 
Progresul a cîștigat toate întîl
nirile, chiar și cu formația mu
reșean!, Cele mai frumoase me
ciuri îe-au realizat A. Șuba (Tg. 
Mureș), P. Tarbă (Metalul) ți 
D. Țicu (Progresul). Rezultate: 
Progresul București cu Mure
șul Tg. Mureș 21—19, cu Me
talul Tîrgoviște 19—5 și cu 
C.S.M. Cluj 19—13 ; Mureșul 
cu Metalul 20—12 și cu C.S.M. 
19.5—8,5 : Metalul — C.S.M. 
26-14. (I. PAUȘ).

GALAȚI. Reuniunea din lo
calitate a fost dominată de 
Rapid Buc., de departe cea 
mai bună formație. Ne-a sur
prins 61aba evoluție a timișo
renilor. Rezultate : Rapid cu 
Dunărea Galați 25,5—14,5, cu 
C.F.R. Timișoara 36—4 și cu 
Lemnarul Odorhei 28,5—11,5 ; 
Dunărea cu Lemnarul 21—19 
și cu C.F.R. 27—13 ; Lemnarul 
— C.F.R. 20—12. (V. ȘTEFA- 
NESCU).

BUCUREȘTI. Tn sala Dina
mo, mare surpriză : Olimpia 
Satu Mare a învins la scor, 
26—14, formația din șoseaua 
Ștefan cel Mare ! Celelalte re
zultate : Olimpia cu Tomistex 
Constanța 13—13 și cu Nicolina 
Iași 32—8 ; Dinamo București 
cu Tomistex 19—17 șl cu Nico
lina 23,5—16,5, Tomistex — Ni
colina 23—17. (A. PĂPĂDIE).

TRĂGĂTORII ROMÂNI SUPERIORI CELOR IUGOSLAVI
Petre Șandor — performerul întrecerilor

Săptămîna trecută a avut 
loc în localitatea Sremska Mi
trovica (la 70 km de Belgrad) 
întîlnirea de tir dintre selec
ționatele României și Iugo
slaviei, întrecere cîștigată de 
reprezentanții țării noastrei 7 
victorii individuale și 6 pe 
echipe, față de 5 victorii ale 
gazdelor.

Poligonul bun și o organi
zare ireproșabilă au oferit po-

sibilitatea obținerii unor re
zultate pe măsura gradului de 
pregătire a trăgătorilor.

în cadrul acestui concurs 
trăgătorii români s-au com
portat foarte bine, reușind să 
depășească trei recorduri re
publicane. Performerul între
cerilor a fost Petre Șandor 
care a obținut două rezultate 
de certă valoare internațio
nală: 382 p la armă liberă ca-

APLAUZE LA CLUJ
Cu șase luni in urmă, aflam 

de lăudabila inițiativă a 
Ministerului Transporturilor 
prin care se anunța organi
zarea, cu sprijinul Federației 
române de rugby, a unui 
campionat de rugby 
școlilor profesionale ce a- 
parțin ministerului. La 
cest campionat trebuiau, 
participe 16 echipe împărțite 
în patru zone — lașul, Bucu
rești ul, Aradul și Clujul fiind 
cele patru gazde ale etapelor 
zonale, turneul final al cîști- 
gătorilor de zonă, urmînd să 
se dispute între 17—19 mai 
la București.

în cadrul etapelor zonale au 
fost angrenate în întrecere 
echipele școlilor profesionale 
C.F.R. din Buzău, Pașcani, 
Palas, Iași (zona Iași) 1 Cra
iova, Simeria, Pitești, Bucu
rești (zona București) ; Si
biu, Brașov, Timișoara, Arad 
(zona Arad) 1 Cluj (două echi
pe), Oradea, Satu Mare (zona 
Cluj).

Iată-ne duminică 16 aprilie, 
martori fericiți Ia una din 
deschiderile oficiale, zona de 
la Cluj. Cele patru echipe 
participante, frumos echipate, 
aliniate în fața numerosului 
public prezent, ascultînd cu-

al

a- 
să

vîntul de deschidere al ingi
nerului D. Proca, președinte
le comisiei de organizare, aș
teaptă cu vădită emoție înce
perea întrecerilor. Tineri între 
14 și 16 ani, în majoritate la 
primul lor meci oficial, tră
iesc din plin evenimentul. A- 
lături de ei, cuprinși de ace
leași emoții, profesorii lor, 
antrenorii echipelor.

După tradiționalul ..bun ve
nit" și „succes deplin" urat 
participanților încep meciu
rile primei zile. Se întîlnesc 
echipele Școlii profesionale 
U.M.M.R. Cluj și Școlii pro
fesionale C.F.R. Satu Mare. 
Apoi, derbyu! zonei — me
ciul dintre formația Școlii 
profesionale C.F.R. Cluj și 
cea a Școlii profesionale 
C.F.R. Oradea.

Dar, să trecem peste rezul
tatele scriptice ale întrecerii, 
considerate de noi de mai 
mică importantă față de rea
lizările de principiu ale tur
neului care sînt: dăruirea 
totală a acestor tineri in me
ciurile pe care le susțineau; 
exploziile de bucurie ce mar
cau reușitele; îmbrățișările 
și felicitările coechipierilor a- 
dresate sincer fericitului „rea
lizator" ; spiritul sportiv de O

LA SEMICERC...
CLASAMENTE DIVIZIA A

FEMININ
Rezultate înregis

trate In etapa a 
XlV-a a campiona
telor naționale de 
handbal, categoria B. 

MASCULIN, SE
RIA I: A.S.A. Tg. 
Mureș — Voința

Miercurea Ciuc 22-10 (13-4): Chi
mia Făgăraș — Cauciucul Or. Gh. 
Gheorghiu-D e j 11—10 (5—5) ;
institutul pedagogic Bacău — Me
dicina Tg. Mureș 7—7 (3—3): SE
RIA A II-A : C.S.M. Reșița — 
Chimia Tr. Măgurele 27—7 (12—4); 
Știința Lovrin — Universitatea 
Craiova 17-13 (10—5); Metalul 
Copșa Mică — Timișul Lugoj 11—8 
(6-2);

FEMININ. SERIA I : Spartac 
Constanța — Chimia Or. Victoria
16— 6 (9—4); Politehnica Iași — 
Textila Buhuși 4-22 (2—14); Poli
tehnica Galați — Institutul peda
gogic Bacău 9—8 (3—1); SERIA 
A ri-A : Jiul Petroșani — Mure
șul Tg. Mureș 4—8 (1—3); Univer
sitatea Cluj — Chimia Făgăraș
17— 7 (6—4); Constructorul Baia 
Mare — Spartac Mediaș 13—10 
(6—3); Tricoul Oradea — Univer
sitatea n Timișoara 6—8 (3—3).

1. univ. Tim.
2. Unlv. Buc.
3. Confecția
4. Rulmentul 

Brașov
5. I.E.F.S.
6. Constructorul 

Timișoara 
Progresul 
Voința “ ’ 
Rapid 
C.S.M.

7.
8.
9. 

io.

Od.
Sibiu

23
23
23

23
23
23
23
23
23 
t3

18 2
17 2
18 2

3
4
5

275:207 38
307:231 36
292:251 34

9 3 11 276:293 21 
9 212 212210 20

8 2 13 230:244 18 
7 4 12 276:314
7 3 13 237:257
6 3 14 240:276
5 3 15 198:260

MASCULIN

1. Steaua
2. Din. Buc.
3. Univ. Buc.
4. Univ. Cluj
5. Pollt. Tim.
6. Voința Buc.
7. Din. Bv.
8. Din. Bacău
9. Minerul

Bala Mare
10. Rafinăria 

Teleajen

Affi MIȘCĂRII
Despre internaționale

(exerciții liber alese)
Impresiile din prima zl de con

curs au fost suficient de edifica
toare pentru formarea unei păreri 
generale asupra valorii gimnaste
lor. De aceea, pentru programul 
de la liber alese aveam deja alese 
favoritele asupra cărora să ne 
Îndreptăm atenția șl Interesul.

Două soluri, ambele foarte bine 
executate, s-au detașat din cele 
grezemate de gimnaste. Llubov 

urda a oferit un exercițiu plin 
de elemente grele (5 salturi în
tinse sub diferite forme, 3 danl- 
tove, 8—6 flik-flakuri înapoi și, 
bineînțeles, elemente artistice su
ficiente pentru a nu suferi pena
lizări. Și totuși, exercițiul n-a 
reușit să încălzească tribunele. 
Ne-am ridicat pălăria în fața cali
tăților el extraordinare, am apre
ciat ușurința șl perfecțiunea In 
executarea celor mal grele ele
mente, dar.»

Elena Ceampelea, tn schimb, 
m-a făcut să fiu Invidioasă. 
Nu-ml adus aminte dacă in ultt-

mi! 20 de ani ml-a plâcut un „sol“ 
mal mult decît cel pe care l-am 
văzut la internaționale. îmbinarea 
armonioasă intre artistică șl acro
batică. plasticitatea mișcărilor, to
tul făcut cu simțire șl trăire, pe 
un fond muzical foarte bun, a 
arătat că un exercițiu nu are 
nevoie de surplus de greutate 
pentru a fl mai bine cotat. De 
altfel, ea a fost singura dintre 
gimnaste care șl-a ridicat exerci
țiul la perfecțiunea absolută. Cele
lalte sportive ale noastre posedă 
tot bagajul necesar unul exercițiu 
valoros din punct de vedere al 
greutății, nu le rămine decît să 
treacă la faza șlefuirii asperități
lor de ținută șl mai ales de ex
presivitate.

Compozițiile solurilor au suferit 
îmbunătățiri substanțiale datorită 
In special antrenoarelor Maria Sl- 
mionescu (la lotul de perspectivă) 
șl Aurelia Bunea (Ia lotul tpr«- 
zentulul"). încă ceva peste care 
nu vreau să trecț mi-a plăcut 
o da Ioan la soi; chiar ducă la
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puritate totală; entuziasmul 
și participarea publicului 
spectator, ca să nu mai vor
bim de emoțiile profesorilor- 
antrenori ce păreau că trăiesc 
finale de campionat mondial. 
Toate acestea ni s-au părut 
elementele dominante ale in- 
trecerilor.

Acest DA entuziast mani
festat în jocuri, acordat iniți
ativei de înființare a unui 
asemenea campionat al școli
lor profesionale, probează a- 
deziunea școlilor pentru 
rugby.

Jn speranța unui sprijin mai 
activ, acordat în continuare de 
către comisiile municipale 
pentru educație fizică și 
sport echipelor participante, 
așteptînd un curs de perfecți
onare a antrenorilor acestor 
echipe, organizat de federație, 
vom putea considera începutul 
ca un pas mare spre dezvol
tarea unei baze solide a 
rugbyului de perspectivă.

Pînă atunci însă să 
acordăm aplauzele binemerita
te entuziaștilor participant, 
învinși sau învingători, și 
să acordăm aceleași aplau
ze profesorilor-antrenori G. 
Căienar, V. Cătănici (C.F.R. 
Cluj); V. Bud și V Cîrligelu 
(U.M.M.R Cluj); W. Vtnă- 
toru și Șt. Sferceac (C.F.R. 
Oradea), M. Haucler șî 
V. Daniei:o (C.F.R. Satu 
Mare). Să nu-i uităm nici pe 
cei doi arbitri T.
M. Pop, ambii 
divizionarei „B “ 
din Cluj, pentru 
manifestată în 
partidelor.

Și, în sfîrșit, să acordăm 
aplauze și felicitări excelenți- 
lor organizatori precum șî 
inițiatorilor acestui campionat. 
Ministerului Transporturilor 
și Federației române de 
rugby.

libru redus poziția picioare 
(cifră superioară cu 3 puncte 
recordului mondial) și 1163 p 
la armă liberă calibru redus 
trei poziții (cifră cu două 
puncte sub recordul mondial), 
performanțele fiind cu atît 
mai meritorii cu cît ele au 
fost înregistrate pe o vreme 
nefavorabilă. Demnă de re
marcat este și comportarea 
trăgătorilor Gavril Maghiar la 
pistol liber cu 556 p, Gheor- 
ghe Vasilescu la armă stan
dard 3x20 f, cu 575 p., N. 
Bratu la pistol cu aer com
primat cu 380 p. S-a eviden
țiat și echipa de armă stan
dard (formată din P. Șandor, 
St. Tamaș, St. Caban, Gh. Va
silescu) care a realizat un nou 
record republican 
(cifră superioară 
mondial cu 4 p).

Tn concluzie, se 
ma că țintașii noștri au vădit 
o formă corespunzătoare ce
rințelor etapei de pregătire în 
care se găsesc. Au 
eepție trăgătorii St. 
L. Giușcă care s-au 
sub așteptări.

Iată REZULTATELE 
armă liberă calibru redus culcat 
60 1: 1. Șt. Tamaș 595 p.
2. Sipek (iugoslavia) 594 p. 3. Lon- 
car (Iugoslavia) 593 p... 5. P. Șan
dor 592 p 6 M. Ferecatu 591 p, 
7. Gh. Vasilescu 591 p... 9. Șt. 
Caban 590 p; echipe : România 
2367 p., 2. Iugoslavia I 2361 p.
3. Iugoslavia II 2351 p; pistol cu 
aer comprimat: 1. N. Bratu 380 p 
(ultima decadă 98). 2. Prokopic 
(Iugoslavia) Î80 p (u.d. 96), 3. Tet- 
zan (Iugoslavia) 378 p (21x10), 4. 
D. Juga 378 p (20x10) 5. G. Ma
ghiar 376 p... 8. I. Tripșa 371 p... 
10. L. Giușcă 369 p... 12. M. Roșea 
358 p. 13. Anlșoara Matei 343 p; 
echipe: 1. Iugoslavia 1503 p 2.

CU 2281 p 
recordului

poate afir-

făcut ex- 
Caban și 
prezentat

TEHNICE:

România 1485 p (record republi
can stabilit); armă liberă calibru 
redus culcat 40 f: 1. Șt. Tamaș 
392 p, 2. Grozdanovicl (Iugoslavia) 
397 p. 3. Gh. Vasilescu 398 p... 6. 
F. șândor 394 p... 8. șt. Caban 
394 p... 9. M. Ferecatu 393 pj 
echipe : 1. România 1531 p— re
cord republican, (v.r. 1580), 2. Iu
goslavia I 1581 p, 3. Iugoslavia II 
1559 p; armă liberă calibru redus 
poziția picioare 40 f: 1. P. Sandor 
382 p — record republican (v.r. 
375 p), 2. M. Ferecatu 373 p. 3. 
Sipek (Iugoslavia) 365 p, 4. Gh. 
Vasilescu 359 p... 11, Șt. Tamaș 
347 p... 13. Șt. Caban 336 pil; 
echipe: 1. România 1461 p 2. Iu
goslavia I 1422 p, 3. iugoslavia II 
1392 p; armă liberă calibru redus 
poziția genunchi 40 f: 1. EpUanic 
(iugoslavia) 392 p 2. Șt. Tamaș 
390 p, 3. Sipek (Iugoslavia) 380 p, 
4. P. Șandor 387 p, 5. Gh. Vasi
lescu 386 p 6. Șt. Caban 383 p... 
11. M. Ferecatu 378 p; echipe: 
România 1541 p, 2. Iugoslavia I 
1537 p, 3. Iugoslavia II 1511 ; 
armă liberă calibru redus 3x40 f; 
1. P. Șandor 1163 p. record repu
blican egalat 2. Sipek 1148 p. 
3. M. Ferecatu 1444 p 4. Gh. Va- 
stlescu 1141 p... 7. ' șt. Tamaș
1135 p... 12. șt. Caban 1113 pil; echi
pe: 1. România 4583 p, 2. Iugoslavia 

1 4540 p. 3. Iugoslavia II 4462 p; 
pistol liber 60 1: 1. G. Maghiar 
556 p, 2. Terzan 552 p, 3. N. Bratu 
548 p... 8. L. Giușcă 542 p... 10. 
D. Iuga 537 p: echipe: 1. Iugosla
via 2190 p, 2. România 2183 p; 
armă standard 3x20 f: 1. Gh. Va
silescu 575 p, (198 p. culcat) 2. Ml- 
Ianovlc (iugoslavia) 573 p (196 p. 
culcat) 3. P. Șandor 572 p... 5. M. 
Ferecatu 571 p. 6. Șt. Tamaș 570 
p... 11. Șt. Caban 564 p; echipe: 
1. România 2281 p. — record re
publican (v.r. 2274 p), 2. Iugosla
via I 2272 p, 3. Iugoslavia II 2258 
p; armă cu aer comprimat 40 t 
picioare: 1. Mllanovlc 380 p. 2. 
Grozdanovic 377 p, 3. Pelcev (Iu
goslavia) 372 p, 4. P. Șandor 371 
p 5. M. Ferecatu 369 p... 8. Șt. 
Caban 365 p... 11. Gh. Vasilescu 
359 p... 13. Șt. Tamaș 351 p; echi
pe: 1. Iugoslavia I 1486 p, 2. Ro
mânia 1464 p, 3. Iugoslavia II 
1461 p.

Paul GORETI

ȚINTAȘI ROMANI EVOLUEAZĂ
IN ITALIA Șl CEHOSLOVACIA

kf

/

Deleanu și 
jucători ai 
Politehnica 
competență 
conducerea

Astă-seară va părăsi Capi
tala un grup de trăgători 
români care vor concura, în 
zilele de 7—10 mai. în lo
calitatea Treviso (Italia) la 
triunghiularul Italia — Un
garia — România. Vor face 
deplasarea trăgătorii Șandor. 
Tamaș, Caban, Vasilescu, Fe- 
recatu, Roșea, Tripșa, Iușa, 
Maghiar, Bratu, Giușcă, în
soțiți de antrenorii Drăgan 
Ene și Ștefan Petrescu. în
trecerile vor cuprinde pro
bele de armă liberă calibru 
redus 3x40 f, armă liberă 
calibru redus 60 f culcat, 
armă standard 3x20 f, pistol 
liber, pistol viteză, pistol

standard și pistol calibru 
mare.

Tot in această săptămînă 
este programat și concursul 
internațional de tir de la 
Plsen (Cehoslovacia). Țara 
noastră va fi reprezentată de 
Mariana Antonescu, Ana 
Goreti, Georgeta Șerban. Ve
ronica Stroe, Victoria Savo- 
vici, '
Sa fia 
trenori 
Viorel 
se va 
8 mai, 
standard 3 x 20 f și 60 f cul
cat, numai pentru senioare și 
juniori.

Uie Codreanu. Ștefan 
Nicolae Coliban, an- 
fiind Mircea Baia și 
Manciu. Competiția 

desfășura între 7 și 
la probele de armă

s
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19 18 0 1 379:264 
14 2 5 331-267
12 2 7 325:291 26
12 0 8 284:278 24
8 3 8 305:286 19
8 3 9 341:372 19
7 3 11 319:330 18
6 1 13 308*353 13
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20
20
20

20
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4 211290:371 10

3 1 16 279:349 7

saltul cu 
nea plhâ 
din cînd _ _ ______
un picior dar să nu se mal 
tîmple...

Aparatul care a înregistrat cel 
mai mare salt privind gradul de 
dificultate este blrna, această 
punte a suspinelor, unde se poate 
cîștlga sau pierde totul. Elemente 
care pînă mal Ieri erau făcute 
numai pe covorul de 12x13 m sînt 
acum făcute pe o suprafață 
„mini". Nu mal este cazul să enu
măr ce se face pe bîmă, ar 
fl prea simplu, mai greu este 
să spun ce nu se face încă șl 
asta atunci cînd mă refer la gim
nastele noastre. Totuși, să încerc. 
Mai tnttl despre cele bune: ele
mente de mare dificultate sufi
ciente. urcări bune, coboriri bune. 
Intenții bune, voință suficientă ; 
compozițiile : parțial statice, prea 
multe poze, aproape după fiecare 
element greu, lipsa săriturilor ori
ginale ; execuțiile : cuminți ca 
mironosițele la spovedanie. Capul

șurub a făcut o teme- 
la pâmint. se intimplâ 

în clnd să alunece cite 
in-

Paul CIOBĂNEL

P.S.: O adăugire necesară : 
calificata acestei zone pentru 
finala de la București este 
echipa Școlii profesionale 
CFR Cluj...

în jos, umerii ridicați, brațele 
rigide. Lipsește dezinvoltura, si
guranța mișcărilor libere, ampli
tudinea și expresivitatea întregu
lui corp. Grija de a nu rata este 
prea evidentă și exercițiile sînt 
lipsite de dinamism, purtînd pe
cetea : oricum, dar pe bîrnă. Pru
dența este bună atunci cînd este 
hotărttoare în menținerea unui 
loc onorabil care nu are nevoie 
decît de o notă modestă, 
cînd această socoteală nu 
necesară... Hotârit lucru, ____
Ceampelea a intrat In formă. Deși 
știa că toate speranțele noastre 
Sînt In ea, nu șl-a ușurat exerci
țiul, risc!nd pierderea locului la 
Individual compus și la aparat. 
Mi-a plăcut îndrăzneala ei șl-o 
socotesc binevenită la aceste con
cursuri preliminare campionatu
lui mondial. Exercițiul el bun are 
nevoie de rodaj șl acest rodai nu 
are efectul dorit decît în con
cursurile cu oarecare miză. Cele
lalte componente ale reprezenta
tivei noastre n-au arătat toi ce 
pot. Bineînțeles că nu este vorba 
de ratările mari (căderi, ezitări), 
d de aspectul general al execuției. 
Este loc de mal bine, făt- supă
rare.

La sărituri, la modă sînt .eche- 
rurile". Din 23 de gimnaste, ’0 au 
făcut echer, două — Burda șl Go- 
reac — stind cu 180“ întoarcere 
în ambele zboruri (cea mai grea 
săritură la ora actuală) și una — 
Pușkarevicl (Iugoslavia) stînd pe 
mîlnl în întoarcere 90’. Această 
lipsă de variație la sărituri a ușu
rat, pe de o parte, sarcina arbi
trator în privința aprecierii exe
cuției și a îngreuiat, pe de altă 
parte, posibilitățile gimnastelor de 
a se evidenția în mod deosebit.

dar 
este 

Elena

EVOLUEAZĂ LA BUDAPESTA
Intre 9 și 10 mai, la Bu

dapesta va avea loc un tur
neu internațional de tenis 
de masă la care și-au anun
țat participarea o selecțio
nată Voința din România și 
formații similare din Bulga
ria, R. D. Germană. Ceho-

slovacia ți Ungaria. Sînt pro
puse a face deplasarea jucă
toarele Magdalena Lesai, 
Iudith Crejek, Mihaela Lun- 
țeanu, Livia Căruceru și ju
cătorii Rethi, Covaci, Ancei 
și antrenorul Emil Procopeț.

I

Sărăcia repertoriului la sărituri a 
fost determinată, în parte, de 
apariția acelui tabel internațional 
de clasificare a săriturilor după 
gradul lor de dificultate, astfel că 
multe din sări! urile cotate nu de 
mult cu nota 10 au suferit micșo
rări ale coeficientului de greutate. 
Timpul relativ scurt care a trecut 
de la apariția acestui tabel a fost, 
probabil, insuficient pentru pre
gătirea altor sărituri noi și valo
roase, dar1 n-ar fl exclus ca ele 
să apară la campionatul mondial. 
Știm că se lucrează la sărituri 
combinate cu salturi. Mă gindesc 
că ar H minunat dacă printre pio
nierele acestei Inovații s-ar afla 
șl reprezentantele noastre.

La paralele, coborîrea prin hecht 
este tăcută cu și fără întoarcere 
In toate chipurile, pe toate barele, 
în toate direcțiile. Această cobo- 
rîre hulită acum clțlva ani pe 
motiv că nu-i specifică aparatu
lui, este astăzi la modă și aproape 
că nu există gimnastă care să 
n-o facă. Categoric, cel mal teri
bil exercițiu Ia paralele l-a avut 
Nazarova. Această gimnastă, un 
mănunchi de mușchi, făcută 
parcă pentru acrobațiile imponde
rabilității, ne-a arătat un exerci
țiu la care nu se putea să stal 
indiferent șl calm. Gradul de di
ficultate al acelor piruete aeriene 
erau de un risc atît de mare in
cit flecare îți putea da seama că 
o cit de mică nesiguranță însem
na imposibilitatea evitării Irepa
rabilului. în fine, la paralele au 
mal fost și alte exerciții frumoase,

grele șl acestea au fost prezentate 
mal ales de gimnastele noastre, 
care se pare ca devin specialiste 
ale aparatului. Unele ratări ta ele
mentele ușoare de legătura sînt 
explicabile nu prin lipsa pregătirii 
tehnice, ci mai mult a cele) bazate 
pe suportul nervos. Roate că ar fi 
necesar șt un program special de 
dezvoltare a forjei abdominie. 
mat ales la gimnastele tinere, la 
ale căror exerciții s-au înregistrat 
Cete mai frecvente greșeli tn ->o- 
ziția atîrnat îndoit de bara joasă 
(atingerea solului, genunchi în
doiți. picioare depărtate eic ).

După trei zile de concurs, in 
care toți ochii erau ațintiți mal 
mult asupra gimnastelor non tie 
(motivul este lesne de Înțeles), 
concluziile, comparativ cu alti ani. 
sînt liniștitoare (deocamdată) a- 
celașl lucru îl spuneam chiar an<-a 
In aceeași companie de concurs 
fetele noastre, avînd aceeași com
portare, ocupau numai locuri 
fruntașe.

Verificarea stadiului de pregă
tire, Intr-un concurs la care n atn 
avut plăcerea să le vedem pe cele 
ma) apropiate adversare, ne-a fă
cut să renunțăm la tragerea unor 
concluzii bazate pe ordinea din 
clasament. De aceea, observațiile 
noastre. In familie, le dorim ca 
ajutor In depistarea acelor ne
ajunsuri care fac Încă greutăți 
In obținerea unul rezultat mat a- 
proplat de ambițiile care ne ani
mă pregătirile pentru camp'ona- 
tul mondial.

Pe curind la mal bine.

f

Elena LEUȘ1EANU

C.FR
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u

sus-

reprezen- 
la Bucu-

antrenamentul 
cu treningurile 
apă. cu șuvițe

ideal 
remi

antrenorul 
este plecat

■ ei, mașinile noastre

cadrul ediției din 
a Cupei Balcanice 

Par-

LA GLEZNA
Vor ‘lipsi fotbaliștii 

care au de

iUUrriîare din pag. 1)
----- .-------------------------------------------  
treÂcăpeiele despletite ale 
sălCÎ^pr, vămuindu-le de frun
ze, apțecindii-le — ea într-un 
straniu ceremonial, ca în- 
tr-wt vis — spre oglinda de 
plumb a apei.

N&ndoios, timpul 
penlric: somn, pentru 
pentru „lectură...

$1 *totuși aici — în 
plextil sportiv care-i 
dui&țte pe „tricolori"

com- 
găz-

- se 
■joaci^:- fotbal. Orarul, afișat 
în halul vilei D, ne expe
diază, fără replică, spre te
ren : '' „INDIFERENT DE 
TIMP. ASTĂZI ANTRENA
MENT. LA ORA 11 — APĂ
RAREA, LA 11,30 — ATA- 
CUli'. ★

Dinu, Dan, De- 
compania sînt pe 

„ârind1

în divizia C, după etapa a XXIII-a

0 singură schimbare de lider 
C. F. R. Pașcani în locul
Textilei Botoșani (s. I)

SERIA I

Moca nu, 
leanu. și 
tereh. . „arind" gazonul 
comenzile scurte, parcă 
ti te. ale antrenorului D. 
colah Nicușor. Sprinturi 
gerătoare, pase „dintr-o 
catăț", exerciții de detentă, 
schimbări de direcție...

Alături, profesorul 
Baruch, preparatorul 
al lotului, urmărește 
cutarea unei serii — 
lungi

Angelo Niculescu lipsește, 
și nu trec decît cîteva clipe 
ți aflu motivul acestei ab-

la 
răs- 
Ni- 
ful- 
bu-

Elias 
fizic 
exe- 
pre- 

de genuflexiuni.

PALMARESUL
ROMANIA

sențe: 
tativel 
reștl - 
trebuie să se fi încrucișat pe 
drum ! — cu Dumitrache, ac
cidentat la antrenamentul de 
duminică.

SE PARE — ne spune 
Radu Nunweiller — CA NU-I 
O STMPLA GLUMĂ, CA E 
VORBA, PROBABIL. DE O 
ENTORSĂ 
DREAPTA...

...Urmărim 
unor jucători 
îmbibate de 
de păr lipite de frunte, parcă 
cu clei.

Dan aleargă mult, mai 
mult decît orieînd... Cineva 
glumește : „Dan simte răsu
flarea Iui Djaici. N-ar fi ex
clus să joace miercuri..."

Singurul care și-a părăsit 
treningul e Dinu, și galbe
nul tricoului lui domină pei
sajul acesta gri, abandonat 
nuanțelor estompate, 
viene.

Numai mingile — 
ghiulele indiferente — 
gă de colo pînă colo, 
pe iarbă, preț de o 

unor limacși haluci-urmele 
nanți...

baco-

uriașe 
alear- 
lăsînd 
clipă.

★
cîteva minute, în 
anunț, scris cu gri-

Peste
hol. Un 
jă, prezintă programul zilei, 
cu Dumitru „ofițer de ser-

ÎNTÎLNIRILOR
IUGOSLAVIA

între meciul disputat la 8 iunie 
1922 la Belgrad și meciul care 
se va disputa miine la Bucu
rești. fotbaliștii români șl iugo
slavi s-au ‘ “
palmaresul 
bil echipei 
48—49.

Urmează,
8.VI.1922, Belgrad : Iugoslavia — România 1—2 (l—1) 
10.VI.1923, București : România — Iugoslavia 1—2 (0—2)
3. X.1926, Zagreb : Iugoslavia — România 2—3 (0—1) 
io.v.1927, București : România — Iugoslavia 0—3 (0—3) 
fi.V.1928. Belgrad : Iugoslavia — România 3—1 (3—0)
10.V.1929, București : România — Iugoslavia 2—3 (2—1)
6. X.1929, București : România — Iugoslavia 2—1 (2—0)
4. V.1930, Belgrad : Iugoslavia — România 2—1 (2—0) 
28.VI.1931, Zagreb : Iugoslavia — România 2—4 (1—1) 
2.VII.1932, Belgrad : Iugoslavia — România 3—1 (3—1) 
8.VI.1933, București : România — Iugoslavia 5—0 (5—0) 
29.IV.1934, București : România — Iugoslavia 2—1 (1—0) 
1.1 1935. Atena : România — Iugoslavia 0—4 (0—2) 
19.VI.1935, Sofia : România — Iugoslavia 0—2 (0—1) 
lOiV.1936, București : România — Iugoslavia 3—2 (1—1) 
8.IX.1937, Belgrad : Iugoslavia — România 2—1 (2—0)
8.V.1938, București : România — Iugoslavia 0—1 (0—1) 
6.IX.1938, Belgrad : Iugoslavia — România 1—1 (1—0)
7. V.1939, București : România — Iugoslavia 1—0 (0—0) 
31.III.1940, București : România — Iugoslavia 3—3 (2—2) 
22.IX.1940, Belgrad : Iugoslavia — România 1—2 (1—1) 
12.X.1946, Tirana : România — Iugoslavia 2—1 (2—1)

" : România — Iugoslavia 1—3 (1—2) 
Iugoslavia — România 0—1 (0—0) 
: România — Iugoslavia 1—1 (0—0) 
Iugoslavia — România 2—0 (0—0) 
România

întîlnit de 30 de ori, 
general fiind favora- 
României : 30 14 4 12

deci, cea de a 31-a

partidă România — Iugoslavia. 
Șl pină la a putea comenta re
zultatul și evoluția acestei noi 
lntîlniri, care înseamnă, totodată, 
pentru echipa noastră națională 
ultimul test înaintea plecării spre 
Mexic, să derulăm palmaresul ce
lor 48 de ani de lntîlniri fotbalis
tice româno — iugoslave :

22.VI.1947, București
22.IV.1956, Belgrad :
29.IX.1957, București
17.XI.1957, Belgrad : _ . ......
27.X.1963. București : România — Iugoslavia 2—1 (2—1)
17.VI.1964, Belgrad : Iugoslavia — România 1—2 (0—0)
22.X.1964, Osaka : România — Iugoslavia 3—0 (0—0)
3.IX.1969, Belgrad : Iugoslavia — România 1—1 (0—1)

SELECȚIONATA IUGOSLAVIEI
(Urmare din pag. 1)

se află la începutul perioa
dei de formare a unei noi 
echipe si că, din acest punct 
de vedere, echipa sa 
handîcapa.tă în fața repre
zentativei României, 
are avantajul unui 
mai îndelungat de pregătire 
și al unei echipe-standard.

încercăm să-l conectăm 
Mitici la „priza C.M. 
Guadalajara", știindu-1 
unul dintre bunii cunoscă
tori ai fotbalului britanic. El 
ne-a răspuns.-. englezește: 
„Este cea mai grea grupă a 
turneului final. Dar, din 
start, toate echipele pleacă 
cu sanse egale. Va ajunge 
crima la potou formația cea 
mai sudată. Aci e cheia, 
alta nu există !“

Djaici. cea mai proaspătă 
stea a fotbalului iugoslav, 

degaja un aer primăvăratic. 
Plin de curtoazie, el a în
ceput discuția referindu-se 
la echipa noastră : „România 
are în prezent o echipă 
foarte puternică. Un rezultat 
pozitiv pentru noi ar fi, de
sigur, prestigios, dar am fi 
mulțumiți și cu un meci nul. 
Ceea ce sperăm, însă, înainte 
de toate, este ca echipa Iugo
slaviei, foarte tînără, să reu
șească la București un meci 
frumos. Toți băieții pe care 
Rajko Mitici i-a adus la 
București sînt foarte talen- 
tați, jucători de perspectivă.

este

care 
timp

pe

ca

Citîndu-i pe Bajevici, Jerko- 
vici, Tesan, Stepanovici, sînt 
departe de a epuiza lista 
care cuprinde... 15 nume 

întrebat fiind, asupra ju
cătorilor români, Djaici a 

pronunțat imediat un nume : 
„Dumitrache!“. Și a con
tinuat : „Cred că aveți șanse 
la C.M. pentru că România 
practică un fotbal tipic euro
pean, la un nivel ridicat, 
îmbinînd fericit forța cu teh
nica". Ne face plăcere să 
credem că această opinie a 
unui jucător de clasă, cum 
este Djaici, nu exprimă nu
mai curtoazia unui oaspete.

Petkovici, intrat în criză de 
timp, a fost cel mai lapidar : 
„Meciul de miercuri, meci a- 
mical, trebuie să se desfă
șoare, evident, intr-un spirit 
de deplină sportivitate, de 
prietenie. Sînt convins că așa 
va fi și, întrucît am auzit 
că pentru echipa României 
acesta va fi ultimul meci îna
intea plecării la C.M., îi urez 
6ucces“.

LOTO-PRONOSPORT
AZI, ULTIMA ZI PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR LA 
CONCURSUL SPECIAL PRONO
EXPRES DE MtINE, 6 MAI A.C.

Concursul special pronoexpres 
din 6 mal 1970, oferă posibilitatea 
participanților de a cîștiga în 
număr NELIMITAT : autoturisme 
Dacia 1300 Dacia 1100 Moskvici 
408. Skoda'1000 M.B., Trabant 601. 
excursii la Roma și Florența (cu 
avionul) șl Istanbul, premii obiș
nuita'in numerar de 'valoare va
riabilă și premii fixe în bani.

Se efectuează in total 5 .extra
geri însumînd 34 de numere.

Și cu 3 lei se poate cîștiga un 
autoturism, o . excursie, sau un 
premiu în numerar.

Cu 15 lei se poate participa la 
toate,.cele 3 extrageri. Jucînd mai 
multe bilete de 15 lei, aveți mai 
multe șanse de cîștig.

Tragerea concursului special 
Pronoexpres din 6 mal a.c. va 
avea: loc în București str. Doam
nei nr. 2 cu începere de la ora 
18,45. ■
PREMIILE CONCURSULUI 

PRONOEXPRES Nr. 18 
DIX 29 APRILIE

Extragerea I : Categ. a 
IlI-a: 11.6 variante a 14.242 
lei ; 'a IV-a : 31,1 a 1.771 lei ; 
a V-a I 70,6 a 780 lei; a 
Vl-a : 3.184,8 a 50 lei.

Extragerea a II-a: Categ.

de categoria A a
PAVEL

A : 0,5 variante a 62.537 lei;
Categ. B : 2.5 a 25.015 lei ;
Categ. C : 9.5 a 6.583 lei ;
Categ. D : 36,8 a 500 lei ;
Categ. E : 485.1 a 100 lei ;
Categ. F : 6.756,5 a 20 lei.

Premiul
fost cîștigat de 
GHEORGHE din Boldești- 
Scăieni, Prahova.

masă, antrenament, 
Nimic deosebit pînă 
cînd „tricolorii" ur
să vizioneze două fil- 

,în temă", de mare in- 
- Irlanda și 

Austria.
se produce

viciu" : 
somn, 
seara, 
mează 
me 
teres : Anglia 
Cehoslovacia -

...In sfîrșit, 
„schimbul". Atacul coboară 
spre gazon. în timp ce apă
rarea — trecută prin... mîi- 
nile masorului Tudose — re
vine în vilă, cu Răducanu în 
frunte.

Un Răducanu — mă înșel 
oare ? — ceva mai trist, fără 
mustață, cu un zîmbet stîn- 
jenit, de licean prins cu ți
gara.

Discutăm despre Reims.
— Nu. la primul goi n-am 

fost vinovat! Toată lumea a 
greșit...

— Dar la al doilea ?
Tace, cu privirile lipite de 

podea.
— Nu știu cc mi s-a în

tâmplat, dar Ia Reims am fost 
— ca niciodată — tare ner
vos. Și băieții au jucat prost, 
ca niște domnișoare...

— Și golul ?
— Ce să vă mai spun, am 

ales cea mai proastă solu
ție, puteam să plonjez mai 
devreme. Acum...

Face un gest cu mina, ri
dică din umeri, de parcă s-ar 
lepăda de o povară. De-un 
rucsac purtat în spate ore 
întregi, zile întregi...

Acum, intr-adevăr, e prea 
târziu : Adamache a devenit 
titular pentru meciul 
Iugoslavia... Iată morala 1★

Sus. la etaj, în ultima 
meră pe dreapta. Un pat 
răvășit — aflu că este al 
lui Dumitrache. Vizavi, Mir
cea Lucescu, cu „Les sept 
cadrans" de Agatha Cristie.

îmi spune că de cinci mi
nute s-a vorbit cu Bucureș-

DUMITRU
văzut de AL. CLENCIU

tinerel ! Băieții 
au jucat cu noi 
fi fost vorba de
Marcaj strict,

CU

țiul, la telefon, și că LUI' 
DUMITRACHE I S-A PIS 
PICIORUL ÎN GHIPS. ,

Iși freacă fruntea cu car
tea, nervos, asemenea unui 
cozoroc imaginar, vorbind 
ca pentru sine însuși :

— Zău, nu pricep ce rost 
au verificările astea cu toate 
echipele de 
de la Rapid 
de parcă ar 
o finală!
faulturi peste faulturi, anti- 
joc ! Zăti dacă pricep !

...Pe culoar, se aude vo
cea lui Dumitru, omul cu 
ordinea... Domide, Adamache 
și Neagu joacă remi... Cineva 
discută cu glas șoptit despre 
Holcer și Paunovici... De 
undeva răzbate o rostogolire 
de zaruri. Table...

Afară plouă în neștire, 
parcă, cu dușmănie.

al „universitarilor
Antrenorul coordonator al 

echipei naționale universitare, 
care se pregătește în vederea 
campionatelor europene uni
versitare de la Skoplje. N. 
Roșcvleț a convocat pentru 
mîine. la Cluj, lotul lărgit 
de jucători pentru un prim 
trial. " ’ ‘
craioveni, —- 
ținut cu echipa lor primul 
joc dtn 
acest an 
în compania formației 
tizan Tirana.

Duminică, lotul universitar

de 2 săotămîni de pregătire 
la Cluj. ‘

va susține la Craiova, un
joc de verificare în compa-
nia unei echipe din divizia
A (U.T.A. sau Jiul) dupcA
care va efectua un stagiu

MULȚUMIRI
PE ADRESA
ARBITRILOR
Ieri, am primit un tele

fon la redacție din partea 
conducerii clubului, sportiv 
Șt’ința Bacău prin care ne 
ruga să facem publice mul
țumirile ei adresate brigăzii 
sibiene conduse de T. An
drei. caie „a arbitrat ire
proșabil" partida de fotbal 
din cadrul seriei I a divi
ziei B. Flacăra Moreni — Ști
ința Bacău, cîștigată. după 
cum se 
1—0 de 
Moreni. 
cere dorința conducerii 
bului sportiv Știința 
sperînd să primim cît 

asemenea telefoane.

— Minerul 
(1-0)

— Textila

C.F.R. Pașcani — Minobrad Va
tra Dornei 4—0 (3—0)

Fulgerul Dorohoi 
Gura Humorului 1—0

Minerul Comâneștl
Botoșani 1—0 (0—0)

Penicilina Iași — Nicolina Tași 
0—2 (0—0)

Petrolul Moinești — Foresta făl
ticeni 1—0 (0—0)

Letea Bacău — Rarăul Cîmpu
lung 2—0 (2—0)

Constructorul Piatra Neamț — 
Victoria Roman 0—0

CORESPONDENȚI : C. E~ 
nea, I. Mandache» St. Costa- 
che, V. Diaconescu, * * 
Stoianovici, I. Ilie 
Nemțeanu)

1. C.F.R.
2. Textila 13t.
3. Victoria
4. Nicolina
5. Petrolul
6. Foresta
7. Letea
8. Minerul C.
9. Minobrad

10. Penicilina
11. Textila Bh.
12. Rarâul
13. Fulgerul
14. Constructorul
15. Minerul G.H.

13
12
11
11

9

5
5
6
5
6
9

Al. 
și C.

3
4
5
5
6

10 3
10 2 10 33-27
948 24-33 
858 17-30 
7411 20-46 
8 1 12 34-34 
6511 27-48
8 1 13 30-61
5 6 11 23-46
6 2 13 27-34

(10 mai) :ETAPA VIITOARE
Foresta — Letea, Textila Bh. — 
Penicilina. Fulgerul — Construc
torul, Minerul G.H. — Petrolul, 
Minobrad — Minerul C., Nicotină 
— C.F.R., Raraul — Textila Bt.

SERIA a ll-a
Ber-

ETAPA VIITOARE : Unirea O. 
— Comerțul, Autobuzul - Unirea 
CI., Chimia — Progresul C^, Pe
trolul — caraimanul, Dacia — Fia^ 
căra, I.R.A. — Prahova, Carpați — 
Sportul, Sirena — Progresul B.

SERIA a V-a
Vulturii textila Lugoj — Progre

sul Strehaia 3—0 (0—0)
Electromotor Timișoara — U.M. ■ 

Timișoara 0—1 (0—0)
Unirea Orșova — Metalul . Tor 

pleț 1—3 (1—2)
Jiul Tg. Jiu — Minerul Motru 

4—1 (2—0)
Energetica Tr. Severin — Du

nă rea Calafat 2—0 (0—0)
Minerul Lupeni — Minerul Bocșa 

2-1 (1-1) „ 
Victoria Caransebeș — C.F.R. 

Caransebeș 0—2 (0—0)
Steagul roșu Plenița — Furnirul 

Deta 2—1 (2—0)
(CORESPONDENȚI : Ci

Olaru, C. Crețu, I. Nicolae- 
vici. M. Băloi, M. Focșan, 
I. Cotescii, M. Mutașcu și. 
I. Juleă).

1. U.M.T.
2. Vulturii
3. Minerul L.
4. Minerul B.
5. Jiul
fi. MștqluJ
7. Victoria
8. Electromotor
9. Steagul

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

M.

23
23
23
23
23
23

23
23
23
23
23
23
23
23
23

16 3
13 3
12 4

io
7
«
7
5
6

3
3
6
5
3 10

4 13-12
7 61-27
7
7
9
9
8
3

43-20- 23
34-29 27
33-31 25
40-54 25
26-26- 24
29 -23 23
29-29 23

ca- 
gol,

cîștigată. 
știe, cu scorul 
către fotbaliștii 
Satisfacem cu

Feroviarul Pop, în cădere, degajează balonul. (Fază din meciul amical Rapid Farul)

Metalul Plopeni — Petrolul 
ca 6—o (2—0)

Rulmentul Bîrtad — Unirea 
șani 3—0 (1—0)

Metalurgistul Brăila — I 
rea Brăila 3—2 (0—1)

Gloria C.F.R. Galați — Ancora 
Galați 2—1 (1—1)

Metalul Buzău — Șoimii Buzău 
0—1 (0—0)

Locomotiva Adjud — S.U.T. Ga
lați 1—1 (0—1)

Electronica Obor Buc. — A.S.M. 
Tecuci 2—0 (1—0)

Chimia Orașul Gh. Gheorghiu- 
Petrolistul Boldești 1—0

Foc-

Dunărea 
— Turnirul, 
Metalul — 
— Ele-’trn- 
Minerul M.

ETAPA VIITOARE :
— Steagul, Minerul B. 
Progresul — Victoria, 
Minerul L., Energetica 
motor, C.F.R. — Jiul.
— Vulturii, U.M.T. Unirea.

SERIA a Vl-a

Mi-

Cluj
Bala

CORESPONDENȚI : I.
Tănăsescu, E. Solomon, Ir. 
Enache, S. Constantinescu, 
I. Frăsineanu, I. Alionte, 
FI. Sandu și Gh. Gorun)

1. Metalul P. 23 13 9 1 50-10 35
2. Șoimii 23 11 7 5 32-21 29
3. Electronica 23 12 4 7 59-21 28
4. Ancora 23 12 3 8 38-24 27
5. Metalurgistul 23 10 7 6 26-23 27
6. Rulmentul 23 12 3 8 32-37 27
7. A.S.M.T, 23 10 5 8 33-26 25
8. Chimia 23 11 3 9 34-34 25
9. Metalul B. 23 10 4 9 31-31 24

10. Petrolistul 23 9 5 9 28-27 23
11. S.U.T. 23 8 6 9 24-26 22
12. Gloria 23 8 4 11 25-36 20
13. Unirea 23 5 8 10 24-38 18
14. Dunărea 23 4 6 13 29-44 14
15. Petrolul 23 5 4 14 21-49 14
16. Locomotiva 23 3 4 16 16-55 10

ETAPA VIITOARE : 
Metalul B., Petrolul 
Gloria — Petrolistul, 
Metalurgistul, Locomotiva — Rul
mentul, Dunărea — Electronica, 
Unirea — Metalul I»., A.S.M.T. — 
Ancora.

SERIA a lll-a

Electrica Constanta — I.T. Cons
tanța 1—0 (0—0)

Marina Mangalia —
Giurgiu 2—0 (1—0)

Tehnometal București — Laro
met București 1—2 (1—1)

I.C.A.B. Arcuda — Celuloza Că
lărași 0—6 (0—5)

Cimentul Medgidia
Medgidia 2—1 (2—1)

Unirea Mînăstirea 
tenița 1—2 (1—2)

Mașini unelte București 
ința București 3—3 (2—0)

Delta Tulcea — Petrolul 
1—0 (1—0)

Olimpia

I.M.U.

s. N. Ol-
Vo-

Videie

CORESPONDENȚI : N.
Teodorescu, i. Cioboată, i . 
Dragoș, — —
Avram, 
Guțu și

FI. Gheorghe, 
Gh. Tufcea, 

Turșie)I.
R. 
O.

S.N.O.
Delta
Celuloza 
Electrica 
Cimentul 
I.M.U.M.

23
23
23
23
23
23

10 
11 
11
12
10
10

10
7
6
4
8
7

33-16
33-22
32-19
30-23 
21-19 
27-16

30
29
28
211
28
27

Aurul Brad — Industria sîrmel 
Cimpia Turzit 1—0 (1—0)

Arieșul Cimpia Turzii — 
naur Zlatna 0—0

Arieșul Turda — Tehnofrig
3—0 (1—0)

Victoria Călan — Minerul 
de Arieș 5—0 (2—0)

A.S.A. Sibiu — Minerul TeliuC 
2—1 (2-0)

Metalul Aiud 
șanl 1—0 (0—0)

Mureșul Deva — Soda Ocna Mu
reș 3—0 (2—0)

Minerul Ghelar — Independența 
Sibiu 0—3 (Minerul fiind sus- . 
pendat)

Știința Patro-

(CORESPONDENȚI : M. 
Susan, L. Donciu, k‘ Lazăr,

S.U.T. —
— Chimia, 
Șoimii —

A. Gunther, Gh. 
nu, I. Somogyi 
mion).

. Topîicea-
și I. Si-

1. Minaur 23 14 4 5 38-17 32
2. Metalul 23 12 6 5 41-12 30
3. Victoria 23 11 4 8 28-23 26
4. Independența 23 10 5 8 23-22 25
5. Minerul G. 23 9 7 7 25-24 25
6. Mureșul 23 9 6 8 29-25 24
7. Arieșul T. 23 9 6 8 23-21 24
8. Ind. sîrmei 23 9 5 9 25-19 23
9. Arieșul C.T. 23 9 5 9 25-23 23

10. Soda 23 9 4 10 23-29 22
11. Aurul 23 10 1 12 26-23 21
12. A.S.A. Sibiu 23 8 5 10 20-27 21
13. Minerul T. 23 9 3 11 24-33 21
14. știința 23 7 5 11 22-25 19
15. Tehnofrig 23 6 4 13 13-27 16
16. Minerul B.A. 23 6 4 13 22-52 16

ETAPA VIITOARE : Mlnaur 
Aurul, 
Știința 
ța - I 
reșul, 
nerul 
norul r.

Minerul G. — victoria,
— Tehnofrig, Independen-• Mu.

Ml-
Mi-

Metalul, lnd. sîrmvi — 
Soda — Arieșul C.T., 
B.A. — A.S.A. Sibiu. 
T. — Arieșul T.

SERIA a Vll-a

Foresla

Dacia

Gloria Bistrița — C.I.L. Sighe- 
tul Marmației 3—0 (1—0)

C.I.L. Gherla — Bradul Vișeu 
3—0 (1—0)

Bihoreana Marghita
Năsăud 1—0 (0—0)

Chimistul Baia Mare — Con
structorul Baia Mare 1—0 (0—0) 

Victoria Cărei — Dinamo Zalău 
3—0 (2—0)

Topitorul Baia Mare 
Oradea 1—0 (1—0)

Unirea Dej — Someșul Satu 
Mare 3—1 (1—0)

Dermata Cluj — Metaful Salonta 
(1-0)

(CORESPONDENȚI : I.
Toma, A. Sabo, A. Pasca- 
lâu, T. Teodor, Tr. Silaghi, 
R. Pop, T. Prodan 
Todoran).

6—0

și N.

7
4
5
5
4 5 14 17-43 13

7. Unirea
8. Laromet

23
23

10
9

4 9 32-29 24
6 8 30-28 24 1. Gloria 23 14 5 4 55-16 33

9. Tehnometal 23 9 4 10 36-29 22 2. Victoria 23 13 5 5 40-19 31
10. Voința 23 6 9 8 31-35 21 3. Someșul 23 12 5 6 36-13 23
11. Petrolul 23 8 5 10 23-28 21 4. C.I.L. Gherla 23 12 5 6 35-20 29
12. Mașini 23 7 6 10 32-29 20 5. C.I.L. Sighet 23 12 4 7 32-23 28
13. I.T.C. 23 6 8 9 17-24 20 6. Dermata 23 10 6 7 39-18- 26
14. Marina 23 6 7 10 26-26 19 7. Unirea 23 10 5 8 39-27 25
15. Olimpia 23 6 6 11 18-31 18 8. Constructorul 23 11 3 9 35-31 25
16. LC.A.B. 23 3 3 17 24-71 9 9.

10.
Chimistul 
Bradul

23
23

10
12

4 9 
0 11

35-30 24
24-38 24

ETAPA VIITOARE I.C.A.B. — 11. Metalul 23 7 4 12 22-43 18.
12. Topitorul
13. Dinamo
14. Foresta
15. Bihoreana
16. Dacia

3 J3 24-13
8 11 18-42
5 13 24-43
5 13 15-36

23
23
23
23
23

1.7
1’5
■' 5
15

Laromet, I.T.C. — Mașini, Celu
loza — Cimentul, Voința — Petro
lul. S.N.O. — Electrica. Olimpia 
— Delta, I.M.U.M. — Marina, Teh
nometal — Unirea.

SERIA a IV-a

• în cele 23 de etape 
ale campionatului diviziei 
B s-au " 
(474 în 
seria a 
a avut 
marcat 
14 in fiecare

• în etapa 
s-au acordat 
la 11 m 
gazdelor 
oaspeți), 
rile au

înscris 906 goluri 
seria I și 432 în 
II-a). In etapa ce 
loc duminică s-au 
28 de goluri (cite 

serie).
a XXIII-a 

4 lovituri de 
în favoarea 
una pentru

<3
Șl
Toate penaltyu- 
fot transformate

• în clasamentul golge- 
terilor diviziei B, seria I, 
pe primul loc se află 
Tlron (Metalul Tîrgoviște) 
cu 15 goluri, Pană (Dună
rea Giurgiu) — 12, Cara- 
man (Portul Constanța). 
Mustață (Gloria Bîrtad) și 
Pâiș (Sportul studențesc) 
cu cîte 10. Pelea (Știința 
Bacău) — 9, Georgescu
(Metalul București), Dră- 
gan (Flacăra Moreni), Co- 
drearu (Gloria Bîrlad).

(Vagonul Arad), Silaghl 
(Minerul Anina) și Copă- 
ceanu (C.S.M. Reșița) cu 
cîte 8.

e în etapa a XXIII-a, 
doi jucători (Balaban — 
Sportul studențesc și Bon- 
drea — Electroputere) au 
fost eliminați. Ambii au 
figurat in echipele gazdă !
• Din cele 16 meciuri 

ale ultimei etape în 10, 
echipele locale au termi
nat învingătoare (4 în

studențesc — Progresul 
Buc. 2—2, Politehnica Ga
lați — Oțelul Galați 1—1. 
Vagonul Arad — C.F.R. 
Arad 0—0 și C.F.R. Timi
șoara — Politehnica Timi
șoara 0—0).
• 6 partide s-au încheiat 

cu același rezultat : 1—0. 
în cinci gazdele au fost în
vingătoare, iar în unul — 
oaspeții.

• Regrupare în clasa
mentul seriei a Il-a. între

Progresul Corabia — Caraima
nul Bușteni 2—c (0—0)

Carpați Sinaia — Dacia Pitești 
2—1 (0—0)

Unirea Cîmpulung Muscel -- 
Prahova Ploiești 2—1 (0—1)

Sportul muncitoresc București — 
Sirena București 2—0 (0—0)

Petrolul Tîrgoviște ’ “ ‘
Cimpina 1—1 (1—1)

Autobuzul București — Flacăra 
roșie București 2—1 (1—0)

Progresul Balș — Unirea Dră- 
gășani 6—1 (3—0)

Chimia Tr. Măgurele — Comer- 
' Alexandria 1—1 (1—0)

I.R.A.

țul

SomcștiJ —
____ r„ Foresta, Chi-,

Bradul, Dacia — Gloria,
ETAPA VIITOARE 

Metalul, p.ermața — 
mistui — T..
Unirea — Topitorul, C.I.I.. Sighet 
— C.I.L. Gherla, Victoria — Con-, 
structorul, Dinamo — Bihoreana.

SERIA a Vlll-a

IFRECIFRE * f f RE * UffRE stlffBg
(Stanciu — Metalul Tîr
goviște. Stănescu — Elec- 
troputere Craiova, _ Păciu- 
lete — Chimia Rm. Vîleea 
ți Jula — Olimpia Satu 
Mare).

• Golgeterii ultimei e- 
tape : Georgescu (Pro
gresul București), Ciupitu 
(Progresul Brăila), Petrică 
(Olimpia Oradea) și Pascu 
(Minerul Bala Mare) — 
cîte 2 goluri.

In ultima sa ședință, Co
misia centrală de compe
tiții și disciplină a Fede

rației române de fotbal a 
analizat abaterile unor jucă
tori săvîrșite în partide^ din 
campionatul diviziilor ~ 
șî juniori și a luat 
t,oarde măsuri:

B, C 
urmă-

Oprea

(Progresul 
și Ciupitu

Georgescu 
București) 
(Progresul Brăila) cu cite 
8. In sena a II-a : Kun I 
— 2 din 11 m (Politeh
nica Timișoara) și Petrică 
(Olimpia Oradea) eu cîte 
14 goluri, Dobîndă — 2
din 11 m (Politehnica Ti
mișoara) — 10, bang — 1 
din 11 m (Minerul Anina) 
și Nestorovici (C.S.M. Re
șița) — cu cîte 9, Stă- 
noaie — 1 din 11 m

seria I, 6 în seria a II-a). 
în unul oaspeții au cîș
tigat (seria I : Poiana 
la Chimia Suceava) și 5 
jocuri s-au încheiat eu 
rezultate de egalitate (3 
în seria 1 și 2 în seria 
a II-a).

• In cele 4 meciuri dis
putate 
aceeași localitate s-au în
registrat tot atîtea rezul
tate de egalitate (Sportul

Intre echipe din

lider (C.F.R. Timișoara) și 
a 9-a
Arad) 
de

clasată 
există 

4 puncte, 
prima șl a 
(Elect roputere) 
este doar de

(Vagonul 
o diferență 
Dar, între 

6-a clasată 
diferența 
puncte !2

• O diferență 
puncte există 
echipele clasate 
rile 3 
șt 15 
a II -a.

de 
și 
pe

4 
intre 
locu- 

(Pcrtul Constanța) 
(Metrom) în seria

c.
Rît-

A*

(CORESPONDENȚI : 
Filip, V. Zbarcea, D. 
dulcseu, A. Păpădie. M. A
vanu, D. Diaconescu, 
Paraschiv și M. Bizon).

D.

1. Autobuzul 23 15 5 3 46-18 35
2. Comerțul 23 14 5 4 35-20 33
3. I.R.A. 23 12 7 4 27-19 .31
4. Carpați 23 11 7 5 37>25 129
5. Sportul 23 11 5’ 7 40r25 J76. Caraimanul 23 9 9 5 311-25 27
7. Chimia 23 10 6 7 30-18. 26
8. Prahova 23 7 8 8 37-26 22
9. Flacăra .23 6 fi 8 20-18 21

10. Sirena 23 5 8 10 20-26 18
11. Petrolul 23 5 8 10 22-35 18
12. Unirea CI. 23 5 7 11 23-35 17
13. Unirea D. 23 7 3 13 26-42 17
14. Dacia 23 5 7 11 21-38 17
15. Progresul C. 23 5 7 11 21-46 J7
16. Progresul B. 23 3 7 13 19-39 13

Viitorul Gheorghleni — Chimia 
Victoria 3—0 (0—0)

Carpați Brașov -- Tractorul 
Brașov 0—2 (0—1)

Medicina Tg. Mureș — Torpedo 
Zârnești 2—0 (0—0)

Vitrometan Mediaș — Oltul St- 
Gheorghe 2—1 (1—0)

Avîntul Reghin — Chimica Tir- 
nâveni 0—0

Metalul Copșa Mică — Unirea 
Cristuru Secuiesc 2—0 (2—0)

Lemnarul Odorheiul Secuiesc — 
Colorom Codlea 5—0 (l—0)

Chimia Făgăraș — Minerul Bă
lan 3—0 (2—0)

(CORESPONDENȚI : L.
Karda, E. Bogdan, S. Albu, 
Z. Rîșnoveanu, ~ 
M. Faliciu, 
Stoiciu).

A.
C. Ținea, 

Pialoga și B.

zul) au fost suspendați pe 
cite 3 etape pentru lovirea 
intenționată a adversarului. 
Jucătorul Mihai Pavel (Fo- 
resta Fălticeni) a fost sus-

etape competiționale, a 
aplicată și jucătorului 

(Sportul studențesc) 
a fost eliminat pentru

două 
fost 
Cicu 
care
proteste, atitudine necuviin
cioasă față de arbitru și a 
refuzat să părăsească terenul.

• Jucătorii Dinu și 
(ambii de la Chimia Rm. Vîl- 
cea). Măreț (Bradul Vișeu) 
și Cadar (Tehnofrig Cluj) au 
fost suspendați pe cite patru 
etape pentru 
trilor.

insultarea arbi-

Mihășan (Arie- 
Turzii). Vilcu

• Jucătorii 
șui Cimpia 
(Progresul Strehaia), Pirtoacă 
(I.R.A. Cimpina), Gorgoi (Da
cia Pitești), Andrei (Chimia 
Tr. Măgurele), Simion (Bra
dul Vișeu), Oală (Comerțul 
Alexandria) și Szilagy (Cen
trul de juniori Mihai Vitea-

pendat pe trei etape pentru 
joc periculos, injurii adresate 
arbitrului de linie și obser
vatorului federal.

• Jucătorii Bîtea (Minerul 
Anina), Tănase (Autobuzul 
București) și Pîrvu (I.R.A. 
Cimpina) au fost suspendați 
pe cite două etape pentru 
lovirea adversarului. Aceeași 
sancțiune, suspendarea pc

• Jucătorii Vîrșie (Inde
pendența 
(Topitorul 
(Minerul 
(Dunărea 
(Chimia Tr. Măgurele), Ra
dovici (Energetica Tr. Severin) 
și Bolun (Progresul Brăila) 
au fost suspendați pe citc 
o etapă pentru proteste Ia 
deciziile arbitrilor.

Sibiu), Murcșan 
Baia Mare), Stoica 
Bocșa), Vamcșu 

Calafat), M. Voicu

• Jucătorii Răduță (A.S.A. 
Sibiu), Duță (Comerțul Ale
xandria), Cosma (Sportul 
muncitoresc Buc.) și Enache 
(Politehnica Galați) au fost 
sancționați cu mustrare pen
tru atitudini nesportive.

Numele și prenumele :

CUPON DE CONCURS

Adresa

1. CE ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU 
SFERTURILE DE FINALA (reamintim : din fiecare grupă 

primele DOUA CLASATE)?
A.....................................................................................

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

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

23
23

1? 3
16 2

23 13 3
23 14 0
23 11 3

23
23
23
23
23
23

etapa VIITOARE :------- -- Coloront ■
— Carpați, Torpedo — Vitrometan, - 
Chimia F. — Viitorul, Unirea — 
Medicina, Minerul — Lemnarul, 
Oltul —Chimica, Chimia-V. — A- ; 
vlntul, Tractorul — Metalul. - ...

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

se califica
GRUPA
GRUPA 
GRUPA
GRUPA

B
C
D

2. CE ECHIPA VA CTȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

Biletele1 pentru jocul 
internațional de fotbal 
România — Iugoslavia, 
care va avea Eoc în 
ziua de 6 mai a.c. pe 
stadionul „23 August", 
se găsesc de vînzare la 
casele de bilete obiș
nuite.



SALDANHA SE APĂRĂ • ••

T n timp ce noul antre- 
nor al naționalei

Zagalo, își 
la primele 

Guadala-

Braziliei, Mario 
conduce băieții 
antrenamente in 
jara, locul viitoarelor dispu
te din cadrul optimilor de 
finală ale C.M., fostul „mag“ 
brazilian, Joao Saldanha, 
continuă să dea declarații 
presei și să facă pronos
ticuri, din postura de spec
tator de la distanță. Deși 
au trecut multe zile de la 
spectaculoasa sa destituire, 
motivele pentru care Sal
danha a fost îndepărtat de 
la conducerea tehnică a e- 
chipei încă nu sînt clare.

Poate că, totuși, recentul 
interviu publicat de revista 
sportivă braziliană „PLA
CARD, pe care-l reproducem 
mai jos, va aduce oarecare 
lumină in această atit de 
discutată problemă.

soane. „Știam că Pele nu se 
află în cea mai bună formă 
— a spus el. Mi s-a părut 

lucru. El rata 
în cîteva rînduri 
lui Toledo (n.r. 
este medicul re- 
să stabilească de 

o comportare așa 
răs-

curios acest 
pase ușoare, 
i-am cerut 
Lidio Toledo 
prezentativei) 
ce Pele avea 
slabă. întotdeauna mi-a

„Dacă cineva mă întreabă de 
ce am fost concediat, pot nu
mai să-i răspund că nu știu. 
Cu aceste cuvinte și-a început 
interviul. îmi dau cuvîntul că 
nu am nici o idee despre mo
tivele ce 
sura luată 
știu nimic 
simplu, nu 
explicație, 
demisionez, 
bine că nu 
capitulează, 
cat numai 
tehnică a

Saldanha 
intenționase 
pe Pele din echipă din cauza 
comportării slabe a acestuia, 
așa cum afirmă multe per-

au determinat mă- 
contra mea. Nu 

pentru că, pur și 
mi s-a dat nici o 
Mi s-a cerut să 
dar se știe foarte 
sînt un om 
Mi
că 

fost 
a precizat că nu 

să-l îndepărteze

care 
s-a comuni- 

fosta comisie 
dizolvată..."

puns că, din punct de vedere 
medical, jucătorul era sănătos 
sută la sută. Apoi, într-o zi, 
Toledo a venit la mine și mi-a 
spus că Pele prezintă o for
mă ușoară de miopie. Nimic 
grav. Mi-am dat seama atunci 
că avusesem dreptate în bănu
ielile mele. Intr-adevăr, ceva 
nu era în regulă cu Pele. Am 
intenționat să-l înlocuiesc nu
mai temporar, aoceptînd ast-

BRAZILIENII AU SOSIT IA GUADALAJARA
Selecționata Bra
ziliei a sosit la 
Guadalajara, ora
șul mexican care 
va găzdui meciu
rile grupei C din 
cadrul 
natului

URUGUAY C1ȘTIGA 
CU 3—0

fel un sfat pe care mi-I dă
duse cu cîtva timp in urmă 
antrenorul Vicente Feola. 
„Joao — mi-a spus el — 
nu permiți jucătorilor tăi 
atingă prematur o 
vîrf. Este important 
atingă o asemenea 
Mexic”.

Fostul antrenor al _ ____
tativei braziliene a avut <Sa- 
vinte de apreciere la adresă 
lui Pele pe care l-a descris 
drept „un om dintr-o bucată, 
un excelent prieten și cel mai 
bun jucător care a apărut în 
fotbalul mondial" dar „un bă
iat foarte naiv”. „Am spus de 
multe ori că ceea ce manage
rii fac cu Pele este mai mult 
decît o crimă — a continuat 
Saldanha. Pele este sacrificat, 
fiind obligat să susțină 80 de 
meciuri pe 
ca managerii să obțină 
fituri de pe urma lui. 
amintesc despre cele ce 
intimplat la Milano in 
Brazilia trebuia să joace 
potriva Italiei fără Pele, 
oarece el era grav accidentat. 
Dar organizatorii au amenin
țat că vor contramanda me
ciul dacă el nu va juca cel 
puțin 20 de minute. Cu mari 
dureri, Pele și-a încălțat 
ghetele de fotbal și a intrat 
pe teren numai el știe cum, 
pe care l-a părăsit după 25 
de minute. In schimb, mana
gerii au primit mai mulți bani".

Saldanha afirmă că a in
tenționat numai să ofere o 
perioadă de odihnă lui Pele 
și Gerson „deoarece aveam 
nevoie ca ei să dețină o for
mă maximă în Mexic". El a 
fost supus unor presiuni din 
partea acelora ce erau geloși 
pe succesele sale, pentru că 
nu avea diplomă de antrenor.

Pe de altă parte, Saldanha 
a negat acuzațiile aduse de a 
nu fi permis ziariștilor să in
tre în tabăra de pregătire a 
echipei reprezentative. „Con
ducătorii fotbalului brazilian 
au excercitat întotdeauna pre
siuni asupra mea ca să închid 
ușile in fața presei — a spus 
el — dar am refuzat întotdea
una. Aceasta, deoarece știu că 
pentru munca mea este foarte 
important să fiu în relații 
bune cu presa".

formă 
ca ei 
formă

să 
să 
de 
să 
ia

repfKen-

an, pcntru 
pro- 
Imi 

s-au 
1963. 
im- 
de-

TENISMANII
AU PLECAT

Ieri au plecat la Teheran 
echipierii reprezentativei 
tenis a României, care 
mează să susțină în zilele de 
7, 8 și 9 mai întîînirea cu 
echipa Iranului, în cadrul pri
mului tur al „Cupei Davis" 
(zona europeană). Au făcut 
deplasarea jucătorii Petre 
Mârmureanu si Sever Mure- 
șan, însoțiți de căpitanul de

de
ur-

ROMANI
SPRE IRAN
echipă Marin Bâdin și condu
cătorul delegației, prof. Al. 
Lâzărescu, secretarul F.R.T.

Ceilalți doi membri ai echi
pei, maeștrii emeriti ai spor
tului Ion Țiriac și llie Nâstase, 
sînt și ei în drum spre Tehe
ran, pornind din Italia, unde 
au încheiat seria de turnee 
mediteraneene.

UNGARIA A CÎȘTIGAT TURNEUL 
DE POLO DE LA NEAPOLE

BOLOGNA, 4 (prin telex 
de la redacția ziarului STA- 
DIO). — Turneul internațio
nal de polo de Ia Neapole

IRLANDA Șl MONACO
S AU CALIFICAT

AL „CUPEI DAVIS"
în meciul Luxemburg — Ir

landa din primul tur al „Cu
pei Davis“, scorul este de 3—0 
în favoarea tenismanilor irlan
dezi, care s-au calificat pentru 
turul următor.

La Lisabona, selecționata 
Monaco conduce cu 3—1 în fața 
echipei Portugaliei și a obți
nut, de asemenea, calificarea 
în faza următoare.

a luat sfîrșit cu succesul re
prezentativei ungare, care în 
ultima partidă a întrecut 
formația României cu scorul 
de 3—1 (0—1, 0—0. 2—0,
1—0). Jucătorii români au 
condus timp de două reprize 
cu 1—0 (a marcat Blajec), 
dar în continuare au fost 
egalați și învinși clar de o 
echipă superioară. Toate cele 
trei goluri ale învingătorilor 
au fost realizate de Bodnar 
(primul din 4 metri). A con
dus M. Manguillot (Spania).

Ultima întîlnire a turneu
lui a opus selecționatele Ita
liei și Iugoslaviei. Meciul a 
luat sfîrșit cu un rezultat 
egal : 3—3 (1—0, 1—1, 0—2, 
1—0). Au înscris în ordine : 
De Magistris (două). Lopatni, 
Rudicl, Jankovici și D’An
gelo.

Clasament final ; 1. UNGA
RIA 5 p, 2. Italia 4 p, 3. Iu
goslavia 3 p și 4. România

Eddy Merckx, marele favorit al viitorului tur ciclist al Franței, plim- 
bîndu-se pe bicicletă in suburbiile din Bruxelles, intr-una din rarele 

sale duminici libere. Cîteva spectatoare ocazionale 11 aclamă...
Teiefoto : A.P. — Agerpres

A
i

A 69-a SESIUNE C.I.O.

campio- 
mondial 

(Brazilia, Anglia, Cehoslova
cia și România). La sosirea 
pe aeroport, conducătorul de
legației, Jeronime Batista 
Bastos, a declarat următoa
rele : „Am venit aici să cîș- 
tigăm cea de-a 9-a ediție a 
campionatului și să intrăm 
în posesia cupei Jules Ri- 
met“. La rîndul său, Mario 
Zagalo, antrenorul echipei, a 
spus : „Nu sîntem siguri că 
vom cîștiga, însă echipa 
noastră va da totul pentru 
a obține succesul dorit". în 
centrul atenției ziariștilor 
s-a situat celebrul jucător 
Pele. Acesta a declarat ur
mătoarele : „Voi juca pen
tru ultima oară intr-un cam
pionat mondial". Antrenorul 
Zagalo a planificat primul 
antrenament al fotbaliștilor 
brazilieni la 6 mai pe sta
dionul care va găzdui jocu
rile campionatului.

TURNEUL LUI BERGMARK

Antrenorul echipei Suediei, 
Ove Bergmark, a întreprins 
un lung turneu în țările în 
care activează jucători sue
dezi, cu șanse de a fi selec
ționați în lotul celor 22 pen
tru Mexic. Prima escală a 
făcut-o la Rotterdam, unde 
l-a urmărit pe Kindvall, 
care activează la Feijenoord. 
Atacantul suedez a dat depli
nă satisfacție în meciul cu 
Legia, dar, din păcate, a su
ferit o întindere muscula
ră, care se speră că nu va 
avea urmări prea grave. 
Apoi, Bergmark s-a oprit la 
Bruxelles. Aici, la S.C. An- 
derlecht, activează Thomas 
Nordhal, băiatul fostului in
ternațional Gunnar Nordhal. 
Tînărul Thomas are toate 
șansele să plece în Mexic. 
Itinerarul selecționerului a 
cuprins apoi și alte orașe. 
Olsson, de la formația VfB 
Stuttgart, are frumoase per
spective să fie inclus în lot, 
ca și Magnusson de la Olim- 
pique Marseille.

La mijlocul lunii aprilie 
a început campionatul Sue
diei, dar după 4 etape el a 
și fost întrerupt, jucătorii 
pregătindu-se acum în comun 
timp de cîteva zile, pînă la 
plecarea în Mexic.

In cadrul pregătirilor pen
tru turneul final al campio-

Ultimul meci din actuala ediție a campionatului englez: Tottenham — Arsenal 1—0. In fotografie, o acțiune la poarta 
Arsenalului

natului mondial, echipa 
Uruguayului a susținut un 
joc de verificare la Quito 
cu o selecționată locală. Fot
baliștii uruguayeni au termi
nat învingători cu scorul de 
3—0 (0—0).

GARANȚII PENTRU 
BĂIEȚII LUI RAMSEY

La cererea cluburilor en
gleze, federația de speciali
tate a fost nevoită să acor
de garanții masive pentru 
fiecare jucător englez care 
face deplasarea în turneul 
final. Potrivit unui contract 
încheiat între cluburi și fe
derație, în cazul cînd un ju
cător va fi accidentat, fede
rația se obligă să plătească 
frumușica sumă de 10 000 
lire sterline !

la

DE LA CENTRUL DE 
PRESA SE COMUNICA

La centrul de presă de 
Ciudad de Mexico s-a co
municat numărul ziariștilor 
acreditați pentru turneul fi
nal al C.M. : în total 1628. 
Cifra include 409 ziariști 
mexicani, 330 de radio și tele- 
reporteri, trimiși speciali ai 
unui număr de 18 agenții 
sportive internaționale, tehni
cieni și operatori în munca 
de presă.

(Ager-
69-a se-

LOTUL ANGLIEI A PLECAT 
LA GUADALAJARA

Ieri, un lot format din 28 
de jucători a plecat cu avio
nul spre Mexic. Fotbaliștii 
britanici se vor stabili Ia

Guadalajara pînă la 18 mai, ■ 
după care vor susține două 
meciuri Ia Bogota și la 
Quito.

înainte de plecare, Alf 
Ramsey a declarat că jucă
torii săi se află in formă

bună și se simt tot atit de 
puternici ca și înaintea tur
neului final din 1966.

• La Toluca, Selecționata 
Mexicului a dispus de echipa 
F. C. America (Ecuador) cu 
3—2 (3—1).

CAMPIONATE
R.D. GERMANA. Rezultate 

înregistrate în campionat (eta
pa de duminică) : Stahl Eisen- 
huetten Stadt — F.C. Magde
burg 4—0 ; Rott Weiss Erfurt
— Carl Zeiss Jena 0—3 ; F.C. 
Karl Marx Stadt — Chemie 
Halle 2—1 ; Sachsenring Zwic
kau — Vorwărts Berlin 1—0 ; 
Chemie Leipzig — Dynamo 
Dresda 1—1 ; Dynamo Berlin
— Hansa Rostock 0—0 ; Stahl 
Riesa — Wismut Aue 2—3.

SPANIA. în „16-imile” de 
finală ale „Cupei Spaniei" 
(meciuri tur) au fost înregis
trate două surprize : echipa 
Mestalla (divizia a 3-a) a cîș
tigat cu 2—1 în fața formației 
Sabadell, iar formația Malaga 
(divizia a 2-a) a învins cu 
scorul de 1—0 pe Las Palmas. 
Alte rezultate : 
Vallecano 1—0 ; Pontevedra — 
Onteniente 2—0 ; 
dad — Ovideo 2—0.

BELGIA. „Cupa Belgiei” a 
fost cîștigată de echipa F.C. 
Bruges, care în finală a sur
clasat cu 6—1 (2—0) formația 
Darring.

Granada

Real Socie-

PORTUGALIA. Rezultate 
înregistrate în cadrul optimi
lor de finală (meciuri retur) 
ale „Cupei Portugaliei" : Ben
fica — Boavista 3—2 ; Spor
ting — Academica 3—0 ; Gui- 
mares — Lusitania 9—0 ; Sin- 
trense — Tirsense 0—0 ; Leixoes 
— Maritimo 2—0.

R.F. a GERMANIEI. Cam
pionatul vest-german s-a în
cheiat cu victoria echipei Bo
russia Monchengladbach, 
a totalizat 
următoare 
Miinchen, 
45 p, F.C. 
în ultima 
trat următoarele 
Hertha B.S.C. — 1 
men 4—1 ;
Eintracht Braunschweig 3—2 ; 
Alemannia Aachen — M.S.V. 
Duisburg 3—2 ; Hanovra 96 — 
F.C. Kaiserslautern 4—2 ; F.C. 
Koln — Borussia Dortmund 
5—2 ; Schlake 04 — Bayern 
Miinchen 2—2.

URUGUAY. Penarol s-a ca
lificat in semifinalele turneu
lui dotat cu „Cupa Libertador" 
(competiție rezervată forma-

care
51 p. Pe locurile 

s-au clasat Bayem 
Hertha B.S.C. — 
K61n — 43 p etc. 

etapă s-au înregis- 
‘ s rezultate : 

Werder Bre- 
V.f.B. Stuttgart —

CUPE
țiilor din America de Sud). In 
meciul susținut la Montevideo 
cu formația Universității din 
Ecuador, fotbaliștii uruguayeni 
au terminat învingători cu sco
rul de 2—1 (0—0) prin golurile 
înscrise de Onega și Goncal
ves. Punctul oaspeților a fost 
marcat de Salazar.

• La Forte dei Marmi, echi
pele Spaniei și Olandei au ter
minat la egalitate : 1—1 în fi
nala „Cupei Europei" pentru 
formațiile de amatori. Meciul 
se va rejuca pe același teren. 
Dacă și în cel de-al doilea 
joc scorul va fi egal, atunci, 
conform regulamentului, câști
gătoarea Cupei va fi decisă 
prin tragere la sorți. într-un 
meci pentru locul trei, echi
pa Iugoslaviei a învins cu 3—0 
(1—0) echipa Italiei.

• A început tradiționalul 
turneu internațional de la To
ronto (Canada). în primul joc, 
Manchester United (Anglia) a 
învins cu 1—0 (1—0) pe Barl 
(Italia). La 11 mai este pro
gramată partida dintre Man
chester United și Celtic (Sco
ția).

AMSTERDAM, 4 
preș). — Cea de-a 
siune a Comitetului Olim
pic Internațional (C.I.O.) va 
începe la 7 mai în orașul 
olandez Amsterdam. în pri
mele două zile vor avea loc 
reuniunile comisiilor. La 10 
mai este programată reuniu
nea Comisiei executive a fe
derațiilor internaționale, tra
gerea la sorți a ordinii de 
prezentare a orașelor care 
candidează pentru organiza
rea Olimpiadei de iarnă din 
1976, apoi prezentarea către 
C.I.O. și federațiile inter
naționale a orașelor care 
și-au depus candidatura de 
a organiza în 1976 Jocurile 
Olimpice de 
Los Angeles, 
co va).

în cadrul 
ține ședințele plenare ale 
C.I.O. și federațiilor interna-

țonale, reuniunea comisiilor 
executive și se vor asculta 
rapoartele privind Jocurile 
Olimpice de iarnă și de vară 
din 1972 de la Sapporo și, 
respectiv, Miinchen.

La 15 mai, președintele 
C.I.O., Avery Brundage, va 
participa la o conferință de 
presă.

SIDIAK A CÎȘTIGAT
CUPA HUNGARIA*

vară (Florența. 
Montreal, Mos-

sesiunii se vor

n
BUDAPESTA 4 (Agerpres). — 

Competiția internațională de seri* 
mă „Cupa Hungaria** s-a încheiăt 
cu victoria scrimerului sovietic 
Sidiak, care in turneul final a to
talizat 6 victorii. Pe locurile ur
mătoare : Nazlimov (U.R.S.S.) șf 
Kalmar (Ungaria) — ambii 5 v, 
Kovacs (Ungaria) — 4 v, Bakony 
(Ungaria) și Vinokurov (U.R.S.S.) 
— ambii 3 v.

La Vrnjacka Banja

POUHRONIADE A REMIZAT CU IVANKA
Baumstarck se menține

BELGRAD, 4 (Agerpres). — 
în runda a 10-a a turneului 
internațional feminin de șah 
de la Vrnjacka Banja (Iugo
slavia), Katia Jovanovici a în
vins-o pe Byrne, iar Was- 
netsky a cîștigat la Hausner. 
Elisabeta Polihroniade a remi
zat cu maghiara Ivanka, în 
timp ce Gertrude Baumstarck

turneul internațional 
de la Zagreb conduce 

maestru
Fischer cu lU/2 (1) 
urmat de Gligorici

american

După disputarea a 15 run
de, in 
de șah 
marele 
Bobby 
puncte,
(Iugoslavia), Korcinoi, Smîs- 
lov (ambii U.R.S.S.) — toți 
cu cite 9*/2 puncte. Ghițescu 
(România) ocupă locul 12,

în fruntea clasamentului
a întrerupt partida sa cu polo
neza Litmanowicz.

In clasament continuă să 
conducă Gertrude Baumstarck 
(România) cu 8 (1) p, urmată 
de Elisabeta Polihroniade (Ro
mânia) — 7*/2 P, Rujița Jova- 
novici
(ambele Iugoslavia)
Maria 
5*/a p etc.

și Katia JovănOvici 
’ _ ' ’ ‘ 6 p,

Ivanka (Ungaria) —•

cu 6 puncte și o partidă în
treruptă.

In runda a 15-a, Bertok a 
obținut o surprinzătoare vic
torie Ia Korcinoi, iar Smîslov 
a cîștigat la Marovici. Gli
gorici a remizat cu Minici. 
Partidele Brown — Fischer, 
Uhlmann — Ghițescu și Pe* 
trosian — Hort s-au întrerupt

TELEX • TELEX • TELEX
La Bangalore, in finala 

zonei asiatice a „Cupei 
Davis“, care opune echi
pele Indiei și Australiei, 
scorul este 2—1 pentru 
tenismanii indieni. Muker- 
jea l-a învins pe Crealy 
cu 3—6, 6—8, 6—4, 6—3, 
6—2. Australienii au re
dus scorul in partida de 
dublu : Alexander, Stone— 
Lail, Mukerjea 15—13, 
6—4, 6—4.

In finala programată la 12 Iunie 
la Barcelona, T.T.C. 47 Meiderlch 
va întîlnl pe invlngătoarea me
ciului G.S.T.K. Zagreb 
Budapesta.

— Vasutas

Spania —
Barcelona,

Intilnirea de atletism 
Norvegia, disputată la 
s-a Încheiat cu victoria gazdelor : 
118—94. Iată cîteva rezultate : 
800 m — Barrio (S.) 1:50,3 ;
200 m — Magarinos (S.) 21,5 ;
suliță — Talion (S.) 76,62 m ;
prăjină — Sola (S.) 4,80 m.■
După 10 etape, tn Turul ciclist 
al Spaniei continuă să conducă 
spaniolul Ocana, urmat la 8 sec. 
de compatriotul său Lașa șl 
belgianul Van Springel. Etapa a 

Saragossa, a 
‘ francez 

238 km

10-a, Igualada ____
fost ctștlgată de rutierul 
Novak, cronometrat pe 
In 5 h 37:27.

r

J

ircula mai de mult o 
teorie despre așa-zisa 
inferioritate a rasei 

negre pe planul sportului. 
Născocită pentru a justifica 
înlăturarea negrilor din spor
tul de performanță, această 
teorie era monedă curentă 
în țările unde colonialismul 
mai este politică de stat.

Dar marile transformări 
istorice din ultima jumătate 
de secol, care au dus la pră
bușirea imperiilor coloniale 
și la trezirea la o viață nouă 
a popoarelor subjugate, au 
dat lovituri grele și acestei 
teorii.

Este probabil că primele 
argumente le-au furnizat 
sportivii negri din S.U.A., 
care încă la sfîrșitul secolu
lui trecut s-au impus printre 
fruntașii boxului și apoi ai 
base-ball-ului. In primele de
cenii ale secolului nostru au 
apărut mari atleți viteziști 
și săritori negri, cum au fost 
campionii olimpici și record
mani mondiali: Tol an, 
Owens, Hubbard, Johnson, 
Albritton și mulți alții. Dar, 
teoreticienii rasismului spor-

TEORIILE RASISTE SPORTIVE
ÎN CURS DE LICHIDARE

tiv nu s-au dat totuși bătuți. 
Ei au născocit teoria inacce- 
sibilității probelor de fond 
și apoi și pe cele ale discipli
nelor sportive mai complexe, 
pentru sportivii negri. Dar 
nici aceste teze nu s-au putut 
menține multă vreme. Cu 
apariția marilor fondiști ke- 
nieni și etiopieni, teoriile ra
siste sportive au fost expuse 
unor contraargumente preg
nante. Alte monumente ale 
obtuzității spirituale s-au 
prăbușit cu victoriile pe te
renurile de tenis ale unor 
mari campioni cum au fost 
Althea Gibson și apoi Arthur 
Ashe. Acești ași ai rachetei 
au demonstrat că și intr-un 
joc atit de pretențios din 
punct de vedere intelectual 
și tehnic cum este tenisul, 
sportivii negri se pot mă-

sura 
buni

Totuși, s-au mai găsit ideo
logi ai rasismului în sport 
care să susțină o altă teză, 
după care sportivii negri hu 
ar fi în stare să ajungă la 
performanțe mondiale în do
meniul natației. Este proba
bil că această teorie se ba
zează pe faptul că în multe 
state nord-americane mai 
domnește încă cea mai crun
tă segregație rasială, negrii 
neavînd acces la bazinele fo
losite de albi. In acest fel, 
negrii, cu posibilități foarte 
puține de a practica înotul, 
cu greu ar putea ajunge la 
performanțe, mai ales că în 
natația mondială, la nivelul 
actual al performanțelor, nu 
se pot stabili rezultate bune 
fără un antrenament de mai

Tiparul; I. P. „Informația**, str. Brezoianu nr. 23—25, București

de la egal cu cei mai 
din lume.

multe ore pe zi. Apoi, țările 
africane, aflate de abia pe 
primele trepte ale dezvoltării 
sociale și economice, nu pot 
încă furniza. înotători de 
mare performanță, lucru ce 
necesită neapărat existența 
unei rețele de bazine de inot, 
a cărei realizare va mai 
dura, probabil, cîteva pe
rioade olimpice, în aceste 
țări. In situația actuală, a- 
ceastă teorie absurdă, lipsită 
de orice fundament științi
fic, nu poate fi încă contra
zisă prin fapte. Cunoscînd 
însă aptitudinile deosebite 
pentru sport ale negrilor, 
putem fi siguri că pe mă
sură ce tinerii de culoare vor 
căpăta acces la bazinele de 
înot, vor apărea și din rîn- 
durile lor înotători de mare 
performanță, spulberind și

ultimele argumente ale teo
riei rasiste în sport.

Convingerea aceasta nu se 
bazează doar pe simple im
presii, ci pe constatări cu 
caracter științific. Astfel, re
cent, profesorii Berger și 
Paradis, de la Facultatea de 
educație fizică a Universită
ții Temple, din Philadelphia 
(S.U.A.), au întreprins o im
portantă cercetare, compa- 
rînd capacitățile psihofizice 
ale unui număr mai mare de 
copii albi și negri în vîrstă 
de 12—15 ani, avînd carac
teristici antropometrice și 

socio-economice asemănătoare. 
Testele au demonstrat indici 
considerabil superiori la cele 
mai importante aspecte 
capacității psihofizice la 
piii negri.

Aceste rezultate aduc 
contribuție importantă 
explicarea rezultatelor exce
lente realizate de sportivii 
negri in marile competiții 
mondiale, la un număr foar
te larg de specialități spor
tive.

ale 
co-

o 
la

N. BRAȘOVEANU *

Pe traseul de la Ntirburgrlng 
(R. F. a Germaniei), In cadrul 
campionatului mondial de moto- 
cicllsm, proba de 250 cmc a 
revenit lui Carruthers (Australia) 
In lh 09:26,2 (medie orară 
118,001 km). La 125 cmc, primul 
s-a clasat John Dodds (Austra
lia).

La viitoarea reuniune a
Davis", care va avea toc la 2 , ______ _ _
specialitate a S.U.A. va propune ca tradiționala competiție 
de tenis pe echipe să fie deschisă și jucătorilor profesioniști.

Campionul mondial de automo
bilism, scoțianul Jackie Stewart, 
a cîștigat „Marele Premiu al Ja
poniei", pe traseul din Gotemba. 
Pilotînd un „Brabham", Stewart 
a realizat pe 300 km timpul de 
Jh 33:00 (medie orară 193,514 km). 
Australianul Max Stewart 
clasat pe locul doi, urmat 
japonezul Nagamatsu.

In turneul international. feminin 
de baschet de la Belgrad, echipa 
Ungariei a învins cu scorul de 
71—57 (35—24), selecționata Italiei. 
Intr-un alt joc, Iugoslavia a dis
pus cu 85—71 (40—32) de formația 
Bulgariei.

țărilor participante la „Cupa 
iulie Ia Londra, federația de

s-a 
de

de
cîș-

Proba 
tenis 
tigată 
Helga 

.6—2, ................ _______________
Carmen Mandarino.. In semifina
lele probei de simplu bărbați, 
campionul spaniol Manuel San
tana a dispus cu 7—5, 8—6, de 
Charles Pasarell (Porto Rico), 
iar australianul Lew Hoad l-a 
eliminat pe spaniolul Manuel 
Orantes : 6—3, 6—3.

feminlnă din turneul 
de Ia Madrid a fost 
de jucătoarea vest-germană
Schultze, învingătoare cu 

6—0 în fața brazlllencei

Echipa vest-germană 
Meiderich s-a calificat 
nala „Cupei orașelor 
tenis de masă. In ____ ____
disputată la Duisburg, sportivii 
vest-germanl au întrecut cu 5—3 
formația A. s. Messlne Paris.

T.T.C. «7 
pentru fl- 
tirgurl" la 
semifinala

In ultimele finale ale turneului 
„open“ de tenis de la Bourne
mouth (Anglia) proba masculină 
de dublu a revenit cuplului Tom 
Okker (Olanda) — Tony Roche 
(Australia) : 2—6, 6—4, 6—4, 6—4, eu 
perechea australiană Bill Bow- 
rey — Owen Davidson. La dublu 
mixt, Bob Hewitt (R.S.A.) și 
Billie Jean King (S.U.A.) au în
trecut cu 6—2, 3—6, 6—1 cuplul 
Bob Maud (R.S.A.) — Virginia
Wade (Anglia).

Turneul preliminar de 
baschet (juniori) de Ia 
Luxemburg, contind pen
tru campionatul euro
pean, a fost cîștigat de 
echipa Spaniei, care în 
ultimul joc a învins cu 
scorul de 90—64 echipa 
Ungariei. Turcia a cîști
gat cu scorul de 86—52 
jocul cu echipa Luxem
burgului.
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