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Fundașii intre ei... Sătmăreanu conduce

Așadar, stadionul „23 August" va 
17,15 — ultimul test al „tricolorilor"

Evident, în compania unui adversar 
scris „vicecampioană a Europei", partida 

Succes, băieți !

■ ■

■ii

balonul, in timp ce Deleanu este pregătit pentru deposedare 
Foto : Aurel NEAGU

găzdui astăzi — cu începere de la orele 
înaintea plecării spre Mexic.
de clasă, pe a cărui carte de vizită stă 
de astăzi nu va fi dintre cele mai ușoare...

Fotbaliștii iugo
slavi încearcă să 
descifreze ultimele 
noutăți din SPOR
TUL.

Foto : N. Dragoș

Urmărit, pas cu pas, de ase
diul blitz-urilor, al reporteri
lor sau al vînătorilor de auto
grafe, Rajko Mitici, selecțio
nerul iugoslav, ni s-a părut 
la început un argint viu inse
sizabil, „driblingul" său (o 
veche armă) de circumstanță, 
rapid, imprevizibil și repetat 
incomodîndu-ne serios inten
țiile. Cu greu, cu ajutorul lui 
Titus Ozon — vechi adversar 
și prieten al lui Rajko Mitici 
— și al artistului Dușan Bu- 
garin, prezență fermecătoare 
la orice întîlnire cu fotbalul 
iugoslav, am reușit să încol
țesc (la figurat și la propriu)

cu cîteva întrebări, căutînd 
să obțin un interviu cu un 
punctaj cît mai bogat, în con
diții de timp contracronome- 
tru, durata convorbirii fiind 
oricînd amenințată de nenu
mărate primejdii de scurtare

R. Mitici — îmi propuneți 
un schimb de idei ca la box...

— Sau ca la... fotbal, „un- 
doi“-uri, de mare eficacitate

M. POPESCU

(Continuare tn pag. a 3-a)
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ecretul nr. 153 pentru stabi
lirea și sancționarea unor 
contravenții privind regulile 
de conviețuire socială, ordi
nea și liniștea publică, — 
decret atît de evocat îrț

ultima vreme, ne situează în fața unei 
vaste opere de asanare morală cu 
implicații sociale. Urmărind efectele 
moralizatoare, gazetele publică nu
meroase exemple în care eroii (de 
necopiat) sînt huligani, scandalagii, 
vagabonzi, bătăuși și alții de aceeași 
teapă.

Citind relatarea faptelor incriminate, 
se constată ușor că majoritatea sînt 
comise la adăpostul întunericului, ade
sea sub influența alcoolului, totdeauna 
însoțite de violență. La o cercetare 
mai puțin superficială — eventual 
chiar cu consultarea statisticilor ținute 
de organele anchetatoare — se con
stată, de asemenea, că făptași5 sînt, 
în zdrobitoare majoritate, tineri și că 
sondajele psihologice (mai puțin acce
sibile cititorului de gazetă) scot la 
iveală ca mobil important al micilor 
fărădelegi — surplusul de energie, 
agresivitatea inhibată, temperamentul 
vulcanic prost zăgăzuit.

Judecind sub acest raport lucrurile, 
ne-am gîr.dit dacă nu cumva exerci
țiile fizice, sporturile, n-ar putea crea 
eșapamente salutare pentru această 
tipologie psiho-fizică. Nu cumva chiar 
o anumită timiditate îi împiedică pe 
acești tineri răufăcători să-și consume, 
normal, sănătos, vigoarea de prisos 
la lumina zilei ?

De aici pînă la ideea noastră nu 
mai era decît un pas. Ne-am amintit 
îndată de cuvintele secretarului Fede
rației internaționale de box (A.I.B.A.), 
englezul Harry Banks, care ne povestea 
în ce mod ingenios rezolvă poliția 
londoneză unele infracțiuni de noapte. 
Bătăușii, cuțitarii și ceilalți de-o seamă, 
cu ei, prinși asupra faptului, sînt aduși 
la circumscripția polițienească, unde 
coronerul de serviciu, investit cu drep
turi de urgență, decide pedeapsa le
gală, materializată adeseori in zile de 
închisoare. Celor recuperabili, din punct 
de vedere social, li se oferă însă o 
ciudată (la prima vedere) și profilactică 
posibilitate de opțiune : să se angajeze 
a urma lecțiile de box ale clubului 
poliției, cu condiția ca la prima absen
ță să fie pasibili de executarea efec
tivă a pedepsei privative de libertate 
dictată de coroner.

lată o strașnică soluție, umanitară, 
pedagogică, socialmente benefică.

Și acum propunerea noastră. Ce ar 
fi dacă organele noastre de miliție ar 
adopta sistemul, adaptîndu-l la con
dițiile locale ? Ce ar fi dacă violen- 
ților. impulsivilor, bătăușilor, prea 
combativilor, năbădăioșilor de noapte 
(sau de zi) li s-ar propune să-și epui
zeze clocotitorul prisos de energie la 
sacul cu nisip, la (o, cît de frumos I sunătorul cuvînt) punching-ball, la șe
dințele de box cu un cunoscut maes
tru ? Ce ar fi dacă s-ar oferi băieților 

Icare au călcat în străchini, pentru o 
dată, alternativa : beciui sau boxul ?

I. MITROFAN
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1ÎN CUPLAJUL INTERNAȚIONAL DE VOLEI - JUNIORI

DIN „CUPA DAVIS"!

EM. F.

Ia 4 iulie la București

Fază din

România-Ghana la box
Tratativele dintre federa

țiile de box din România și 
Ghana au fost încununate de

comentat evo- 
noastre * la 

tehnician, am 
cu totul alt-

Selecționatele Bucureștiului AUSTRALIA ELIMINATĂ

11—14 iunie la București și Constanța

învingătoare

INTRAM CU ADAMACHE, DAN, DEMBROVSCHI Șl DOBRIN!
Interviul nostru, la Snagov, cu profesorul Angelo Niculescu

L

AMATORI

RISCURI Azi etapa a IJ-a, Sinaia — Bănești — Sinaia, 80 km.

FARA

Orice s-ar spune, Angelo
• Niculescu n-are prea multe 

motive să fie vesel în aceste 
zile, și explicația este — gîn- 
dim — cît se poate de sim
plă...

». înfrîngerea de la Reims, ne- 
*• Teficita accidentare a lui Du-

mitrache (căruia nu i se 
va scoate ghipsul decît sîm- 
bătă), apropiata plecare spre 
Guadalajara — iată tot atîtea 
motive pentru ca verbul an
trenorului să devină mai re
ținut, ca fizionomia lui — ni-

oiodată prea deschisă — să ne 
apară bîntuită de veritabile 
neliniști, de gînduri, de între
bări.

Cînd l-am vizitat ieri, la 
Snagov — la o oră dinaintea 
prînztilui, cînd Dinu,era decis 
să rezolve, definitiv, proble
mele geometriei biliardului, 
iar Mocanu să termine, din- 
tr-o răsuflare, o carte de vreo 
500 de pagini — eterna reti
cență a antrenorului ni s-a 
părut parcă și mai... rezer
vată, mai vecină cu supărarea.

In momentul următor a- 
veam să aflăm și motivul :

— M-a surprins modul în 
care ziarele au 
luția echipei 
Reims! Eu, ca 
văzut lucrurile 
fel... în bine..-

— în acest caz, deși sîntem 
convinși că între opiniile
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I
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Pașca șl Cristina Băltărețu, a 
funcționat cu precizie, în timp 
ce apărarea la fileu a zădărnicit 
mai toate acțiunile de atac ale 
sovieticelor. Oaspetele au aliniat 
o formație fragilă, cu jucătoare 
— în majoritate — de talie mică 
care n-au reușit să străpungă 
blocajul româncelor.

Au arbitrat foarte bine M. Sto- 
ianov (Bulgaria) șl Mircea Albuț 
(România).

meciul feminin

Forul de specialitate din S.U.A. a propus ca întîlnirea 
box dintre reprezentativele României și Statelor Unite să 
dispute la 4 iulie, și nu la 21 iulie. Federația Română de Box 
a răspuns afirmativ, astfel că mult așteptata confruntare se va 
desfășura la București, cu două săptămîni mai devreme decît 
se stabilise inițial.

Ieri după-amiază, în sala Con
structorul, s-au desfășurat parti
dele internaționale de volei ju
niori care au opus echipele fe
minine și masculine ale Bucu
reștiului și Moscovei.

în primul meci, voleibalistele 
noastre au depășit ușor garnitura 
moscovită în trei seturi, la 6, 11, 
11. Atacul, în care au excelat 
Paula Cazangiu și Victoria Ca- 
randa, bine dirijat de Liliana

O partidă echilibrată șl presă
rată cu numeroase faze spectacu
loase au furnizat băieții. Volei
baliștii noștri au cîștlgat cu 3—1 
(13. —13, 10, 11) in urma unei
evoluții Inegale. S-au remarcat 
Dumănoiu, Radu Dumitrescu, 
Dragoș Popescu, Dan Ionescu de 
la învingători, respectiv Kovaliov 
șl Ovscenikov de la învinși. Co
rect arbitrajul prestat de P. Len- 
cev (Bulgaria) și V. Poleanski 
(URSS).

Pentru al doilea an consecutiv, tenis- 
menii australieni nu vor fi prezenți in 
challenge-roundul „Cupei Davis". In fina
la zonei asiatice, disputată la Bangalore, 
echipa Indiei a eliminat pe cea a Austra
liei cu 3—1, un joc rămînînd neîncheiat 
(Lall-Crealy 8—6, 6—2, 6—2; Mukerjea- 
Ruffels 6—3, 7—5. 4—6. 3—6, 6—6 intr.).

-t

Interesantă

Evoluția impetuoasă a 
sportului de performan
ță în lumea întreagă 

impune tot mai mult, în di
verse țări și sub diferite for
me, lupta împotriva soluțiilor 
ipocrite. Cu alte cuvinte, se 
caută soluții oneste, prin re-

Meciul de box România-S. ÎL A

experiență în sportul elvețian
cunoașterea statutului social 
al sportivului de elită, prin va
lidarea calității sale de excep
ție biologică a 
mane sau (prin 
condițiile locale) 
munități date.

Ecourile celei

societății u- 
reducere la 
a unei co-

mai recente

experiențe de acest fel ne vin 
tocmai din Elveția, țară altfel 
reputată pentru un an umil 
imobilism în tradiții. însuși

Victor BANCiULESCU

(Continuare in pag. a <-a)

succes. S-a căzut de acord 
ca echipele reprezentative ale 
celor două țări să susțină 
o dublă întîlnire. Prima con
fruntare va avea loc la 11 
iunie la București, iar revan
șa se va disputa la 14 iunie 
la Constanța.

SINAIA, 5 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Vrînd par
că să confirme prognoza me
teorologului Florica Militaru, 
vremea a făcut din nou o 
bruscă cotitură : a încetat ploa
ia, iar temperatura a devenit 
evident mai acceptabilă. Pri
mii care s-au bucurat aici, la 
Sinaia, de clemența vremii, au 
fost rutierii. Angajați in dis
puta pentru cucerirea trofee- 
1. r celei de a Xl-a ediții a 
Ci -sei Munților, cei 66 de a- 
lergători din România, Ceho
slovacia. R.D. Germană, Ita
lia și U.R.S.S. s-au prezentat

.

Pe drumul de înapoiere, cicliștii din fruntea plutonului „atacă" o turnantă.
Foto V. BAGEAC

la amiază, la startul primei 
etape, cu zîmbetul pe buze. 
Și buna dispoziție avea să se 
manifeste și în cursă, de-a 
lungul celor 126 km parcurși 
pe ruta Sinaia-Brașov-Chichiș- 
Sinaia.

Deși o bună bucată de timp 
s-au tatonat, încercînd prin 
accelerări de ritm să-și gva-

lueze posibilitățile, cicliștii au 
realizat în ansamblu o etapă a- 
greabilă ca spectacol, cu su
ficiente faze care să creeze 
suspansul specific întrecerilor 
rutiere. Finalul mai ales, dra
matic, disputat într-un iureș 
inimaginabil, a plasat etapa de 
debut a Cursei Munților în

rîndul celor ce nu pot fi ușor 
uitate. Victoria a revenit ' ita
lianului Pier Luigi Ongarato, 
de la F. C. Pedale Ravenatte, 
un tinăr de 22 ani, comisionar 
de aparate electrice din 
dova.

Etapa a început într-un 
convenabil plutonului. O 
fecțiune a lui Diceanu

Pa-

ritm 
de

și o 
pană a lui Ongarato deschid 
seria evenimentelor. Plutonul

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a î>l
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Știați că printre cele 848 de 
secții pe ramuri de sport, cite 
ființează în ct?le 347 asociații 
sportive bucureștene, nu exis
tă decît 10 de atletism, 1 
(una) de natație. 1 (una) de 
gimnastică și nici una de 
lupte ?

în schimb, sînt 178 secții de 
fotbal, 116 de tenis de masă, 
108 de volei, 62 de handbal 
ș.a.m.d. Și, se pare că o ase
menea structură, cu accent 
preponderent pe jocuri, carac
terizează activitatea asocia 
țiilor din întreprinderi și in
stituții în majoritatea orașelor 
țării.

Am folosit aceste cifre nu 
pentru a mai încărca bagajul 
de informații al cititorului cu 
încă cîțiva biți*), ci pentru a 
supune reflecției o stare de 
fapt care necesită să,fie ex
plicată și r^i scuzată.

Pentru multă lume jocurile 
sportive sînt mai atractive, 
ele se bazează pe tradiții solide 
și nu lipsesc mai nicăieri oa
meni pricepuți în organizarea 
jocurilor. Dar jocurile sportive 
prezintă pe lîngă aceste avan 
taje considerabile și multe 
dezavantaje. ■ în primul rînd 
fiindcă sînt exclusiv compe- 
tiționale și nu se adresează, 
chiar și la un nivel modest, 
decît doar unui cerc restrîns de 
tineri capabili de acest efort 
Apoi ele presupun un grad de 
tehnicitate destul de avansat, 
fără de care nu se poate pă
trunde într-o echipă chiar și 
modestă. în plus, jocurile ne
cesită terenuri destul de pre
tențioase, echipament și alte 
investiții relativ costisitoare. 
Toate aceste condiții limitează

aria de cuprindere a jocurilor, 
iăcirid imposibilă rezolvarea 
problemei sportului da Masă 
NUMAI frin răspîndirea jo
curilor sportive-

Din această cauză ni se 
pare greșită orientarea acelor 
activiști sportivi care iți fac 
iluzii că lot înmulțind m>

ținut prin practicarea jocuri- 
lor sportive.

Se pare că această prefe
rință a multor activiști spor
tivi pertlru jocuri conține pe 
lîngă o mare doză de como
ditate, și una de snobism. Ei 
consideră interesantă doar 
âce« latură a activități! în

SĂ DISCUTAM DLSPIIt SPORTUl DI MASA

TEZE
DEPĂȘITE

9

mărul echipelor de joGuri vor 
putea cuprinde vreodată în 
activitatea sportivă o masă 
importantă a membrilor aso
ciației pe cere o conduc. Acest 
lucru este mult mai ușor de 
realizat prin organizarea acti
vității la unele ramuri spor
tive individuale, dintre care 
multe (și tocmai cele consi
derate ca fundamentale) au 
și avantajul de a putea fi 
practicate aproape la orice 
vîrstă, cu cheltuieli puține,'de 
către un număr mult mai 
mare de oameni. Și unde mai 
punem că sporturi ca gimnas
tica, atletismul, natația, hal
terele etc exercită asupra să
nătății un efect cel puțin la 
fel de binefăcător oa cel ob-

care echipe luptă 1» compe
tiții pentru promovări spec
taculoase în categorii supe
rioare. Ei desconsideră, în 
fond, munca — oarecum a- 
nonimă — ptin care șe con
tribuie la educarea fizică a 
unor oameni fără pretenții de 
performeri, dar care, totuși, 
susțin prin contribuția lor ac
tivitatea asociației-..

Mulți dintre activiștii spor
tivi încearcă să se juMșfice 
susținînd că oamenii le cer, 
în primul rînd, echipe, jocuri, 
acti'vțtate competițională și că 
ar fi mult mai puțin dispuși să 
sprijine și să participe la ac
tivitățile din sporturile indi-

viduale. Ca și cum nu S-ar 
putea organiza acțiuni cu ca
racter corrjpetitiv în atletism, 
gimnastică sau natație 1

Trebuie să-i contrazicem în 
motlul cel mai energic pe 
cei ce se folotesc de această 
teză depășită. Adevărul este 
că, dimpotrivă, în numeroase 
adunări generale ale asocia
țiilor, care au avut loc recent, 
vorbitorii au propus să se 
desfășoare activități sistema
tice la gimnastică și alte ra
muri de sport individuale.

Aceste rfnduifi nu trebuie 
înțelese ca o -luare de poziție 
împotriva jocurilor sportive. 
Jocurile sînt .absolut nece
sare și datorită' valorii lor 
educative au un-loc bine pre
cizat în sistemei nostru de 
educație fizică. Ele trebuie 
dezvoltate și pe mai departe 
cu toată energia, dar acest 
lucru nu trebuie să, determine 
înlăturarea activității la ra
murile de sport individuale, 
care oferă, în primul rînd. 
posibilitatea de a atrage ma
sele către exercițiile fizice 
simple, dar atît de (folositoare.

A merge numai pe calea 
bătătorită și relativ ' ușoară a 
jocurilor este dovada unui 
spirit încătușat de rutină, a 
unei insuficiente maturități 
în conceperea activității spor
tive de masă, care trebuie să 
deschidă și mai larg porțile 
educației fizice, sportului aflat 
la îndemîna tuturor.

N. BRAȘOVEANU

*) Bit: unitate pentru mă
surarea cantității de informa
ție ‘în cibernetică.

IX
A luat sfirșit mult disputa

tul și mult discutatul cam
pionat republican pe echipe. 
Comentariile pe marginea în-r , 
tregulul campionat sint totuși 
premature, avind in vedere 
faptul că la mijlocul lunii, 
Craiov» va găzdui o altă fi
nală. Cea a divizionarelor B, 
pentru desemnarea echipei ce 
va promova în primul eșalon. 
Să ne amintim, așadar, de
ocamdată de frigtzriXa și căl
durile care ne-au ciițrins sim
bătă seara, in premieră din 
potcoava Stadionului Repu
blicii.

Surprizele strategice, pregă
tite de antrenorii celor două 
echipe au fost prezentate abia 
in dimineața mtilnirii, în 
plicuri sigilate. Apoi, seara, 
pe o temperatură potrivnică, 
o peluză plină a găsit în me
ciurile disputate scintei care 
au aprins-O dc-a binelea, cre
ieri atmosfera entuziastă și 
emoționantă a marilor între
ceri. .-Combatanții ni» s-au de
zis, chiar dacă la uncie ca
tegorii ineditul era de natură 
Să îngrijoreze. Ne gîndeam cu

teamă la tînărul Alee Năstac, 
care trebuia să încrucișeze 
mănușile cu stăp.înul de 10 
ani al semigreilor, reputatul 
dmamovist Ion Monea. Și Ion 
Gyorffi părea o victimă sigu
ră a lui Gheorghe Chivăr — 
la mijlocie mare, precum a-, 
proape necunoscutul Dumitru 
Moraru credeam că are de 
îndeplinit o misiune de sacri
ficiu în fața puncheurului Ni- 
colae Păpălău. Cronicile, insă, 
au relatat, cu lux de amănun
te, faptele. Cu excepția a două 
meciuri (Paul Dobrescu— 
Gheorghe Pușcaș și Ion Ale- 
xc—Dumitru Zellnca) I 
nate înainte de limită, 
cererea abandonului de către 
antrenorul Ion Chiriac, 
lalte au purtat amprenta u- 
nui echilibru care, în unele 
cazuri, a împărțit asistența în 
do-uă .tabere distincte. La grea 
încercare a fost pus corpul 
de arbitri la meciul dintre 
Nieolae Păpălău și Dumitru 
Moraru, decisiv pentru soarta 
întilnlrii. In fata vijeliei atacu
rilor lui Păpălău, Dumitru Mo
raru a ripostat surprinzător,

termi- 
, prin

cele-

a găsit energii nebănuite, re- 
alizind un meci extrem de e- 
chilibrat.
nu a fost 
vingătoare 
corda și 
menționa 
ție a lui

Riposta lui Moraru 
totuși atît de con- 
pentru a i se a- 

vietoria. Vom mai 
excepționala eVdltti* 

.... _ __ Nieolae Gîju oare»
prin maniera specifică lui •- 
cum cîțiva ani, a obținut o 
victorie categorică in fața lui 
Gheorghe Drugă și meciul- 
recital al lui Calistrat Cuțov, 
în compania unui talent in
contestabil, tînărul Alexandru 
Popa. A fost un meci de mare 
rafinament tehnico-tactic, care 
s-a detașai evident d* rostul 
întîlnirilor. Alee NăstaC a fă
cut un meci curajos și se 
poate mîndri că este autorul 
unui k.d. al lut Ion Monea, 
dar nu trebuie să înțelegem 
— cum s-au grăbit unii să sus
țină — că și ciștigase partida, 

în final, echipa Steaua pri
mește o 
dată cu
p ioană

frumoasă Cupă și o 
ca ți titlul de cam* 
națională.

Gheorgho ILIUTA

11 li
l

Ileana Coman, foarte tlndra ve
deți a echipei Flacăra din Ora
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, e- 
volutnd ta sărituri.

Foto : Traian GEORGESCUSurprize pe ringul
din Brasov:

j

frații Goreaî

eliminați din campionat
Campionatul

VOR FI DESEMNATE
NOILE CAMPIOANE PE ECHIPE
♦ Concurs de selecție pentru mondiale
♦ Alte întreceri internaționale

La scurt timp după 
ționale”, o altă competiție de 
anvergură, de data aceasta cu 
caracter intern, angrenează elita 
gimnasticii noastre : este vorba 
de finala campionatului național 
pe echipe, întrecere ce va re
uni — la 
mai buni 
din țară.

Potrivit . 
in cursul zilei de 
sportivele și sportivii flnaliști 
își vor demonstra măiestria la 
exercițiile liber alese, în urma 
cărora vor fi desemnate noile 
campioane ale țării. După cum 
se știe, anul trecut, trofeele 
au fosț cucerite de selecțio
nata feminină Timiș și de e- 
chipa Dinamo București (la 
masculin). In ceea ce privește 
șansele cu oare pornesc echi
pele in acest an. e de remar
cat că gimnaștli dinamoviști 
bucureșteni au cele mai mari 
posibilități de a-și păstra tit
lul. Gheorghe Păunescu, Ni- 
colae Oprcsctt, Dan Grecu, Lu
dovic Buh, Anton Cadar, ca 
să nu-i pomenim decît pe cer 
mai buni sportivi dinamoviști, 
pot înfrunta cu succes orice 
adversar intern. La feminin, 
Mia Variu. Rodica Secoșan, 
Ștefanla Bacoș, Mariana Ghe- 
ciov și celelalte componente ale 
selecționatei Timiș vor trebui 
să evolueze foarte bine pen
tru a trece cu succes examenul 
de la Timișoara. Dinamo Bucu
rești, echipa Flacăra a Liceu-

„interna-

Timișoara — pe cei 
gimnașli și gimnaste
programului stabilit, 

zilei de simbătă

Vineri

BRAȘOV. 5 (prin telefon de 
Ia trimisul nostril). Turneul 
care va decide noii campioni 
al țării la box, a 
marți după-amiază

tnceput 
___ __________ . în sala 
Tractorul. Reuniunea a durat 
4 ore, deoarece s-au dispu
tat 20 de meciuri la cat. ju
niori mici și mari. Una din
tre surprizele primei gale s-a 
petrecut la 
mici), 
namo 
Daniel 
ghin).

Clujeanul Nieolae Cordoș a 
arătat o mare viteză de exe
cuție, dominîndu-1 uneori in
sistent pe Cornel loniță 
(l.M.U. Medgidia), care de 
două ori a lost k.d. și, in 
cele din urmă, învins la punc
te. Surprizele au continuat și 
la juniorii mari, unde un alt 
Gorea (e vorba de Eugen) a 
fost eliminat din competiție, 
învingătorul, ieșeanul Gh. Ra- 
covlță, n-a reușit mare lucru 
în primele 3 mln. de luptă, 
datorită faptului că Gorea 
n-a stat o clipă locului. In 
repriza secundă. însă, boxe
rul din Reghin a obosit și a 
acuzat lovituri in ficat, in 
timp ce Racoviță. atacind in 
,.valuri", a plasat lovituri 
dure șt a cîștigat clar. 
Alte rezultate : D. Mateescu 
(Viitorul Buc.) b.p. p. An- 
dreica (St. r. Bv.): I. vasile 
(CI. sp. șc. Buc.) inv. ab. II 
Fr. Csenteri (I.S.C. Turzll) ; 
V. Morea (I.S.C. Turzii) b.p. 
C. Agrigoroaie (Nlcolina Iași); 
I. Coțofană (Tractorul Bv.) 
b.p. N. Duca (Crișul Oradea); 
I. Velcu (U.R.A. Craiova) inv. 
dese. III A. Filipescu (Petro
lul Ploiești).

Romeo CALARAȘANU

cat. muscă (j. 
unde Marin Oatu (Dl- 
Baeău) l-a învins pe 
Gorea (Voința Re-

Bucureștiul găz
duiește săptămî- 
na aceasta o im
portantă competi
ție internațională 
de popice, cea

de-a IV-a ediție a CAMPIO
NATULUI EUROPEAN FE
ROVIAR FEMININ. Organi
zarea întrecerilor va fi asi
gurată de CLUBUL SPOR
TIV RAPID, care a luat toa
te măsurile pentru buna des
fășurare a acestei confruntări 
de anvergură. La ediția 1970 
a europenelor vor participa 
reprezentativele feroviare din 
9 țări, cu două mai multe 
decît la ediția precedentă,

lui cu program de educație fi
zică din Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej pot incomoda 
oricind pe actualele campioa
ne. Ileana Coman, Anca Gri- 
goraș, Maria Stoica, Olga Bă- 
lăceanu, Georgeta Dosicearm, 
Petruța Paciurcă alcătuiesc la 
ora actuală o formație reduta
bila. bine pregătită pentru o 
întrecere republicană. Dar. Să 
vedem ce surprize ne va oferi 
finala de la Timișoara.

Pentru duminică, tot la Ti
mișoara, este prevăzut un con
curs de selecție, cu exerciții 
impuse, pentru participant^ la 
finala pe echipe, în urma că
ruia vor fi stabilite 
(feminin și masculin) ce 
intra in pregătire in 
campionatelor mondiale.

★
ELENA CEAMPELEA. înso

țită de an tronc ral Nieolae Co
vaci, a plecat. în Cehoslovacia, 
unde a. fost invitată, la. .up con
curs demonstrativ, i

VICTORIA VÎLCU, SABINA 
ȘERBANESGU- " 
PREDA, însoțite 
ma (antrenoare) 
plnoiu (arbitră) 
la un turneu 
modernă (8—10 mai) in Bulga
ria.

CONCOMITENT, la Sofia va 
avea loc și un concurs de 
gimnastică sportivă. Din țara 
noastră vor participa Marcela 
Păunescu și Hildegard Schmidt.

Ediția din acest an a con
cursului de pi imăvară al ju
niorilor mari nu a beneficiat 
de condiții atmosferice bune, 
în dreptul rezultatelor de la 
sprint. și garduri a fost men
ționată tăria vîntului potriv
nic : între 3 și 10 m pe se
cundă. Firește că nici aler
gătorii pe diistianțe mai 

luingi, nici săritorii și nici a- 
runcătorii -de disc nu s-au 
simțit în largul lor. De a- 
ceea, pe marginea rezultate
lor tehnice nu se vor face 
aprecieri, pozitive sau nega
tive.

Dar nu vintul în rafale a 
caracterizat această întrece
re atletică. Momentul cru
cial s-a înregistrat în proba 
de Săritură în înălțime. Data 
de 2—3 mai poate fi consi
derată ca prima victorie 
evoluția acestei probe, 
data aceasta cantitativă, 
noului procedau tehnic
Flop. Majoritatea săritorilor 
s-au prezentat în fata ștache
tei folosind tehnica, care nu
mai cu un an si jumătate în 
urmă, în Mexic, a constituit 
o noutate, dar mai ales o 
curiozitate. Dar noutatea a 
prins teren mai repede decît

în 
ci?
a

loturile 
or 

vederea

ȘI MARIA 
de Livia Gra
și Maria Stă- 
vor participa 

de gimnastică

și simbătă pe arena Voința

european feroviar feminin
Iugo-care s-a desfășurat în 

slavia și a fost cîștigată de 
feroviarele românce. Vor fi 
prezente pe arena Voința, 
unde va avea loc competiția, 
sportive din Austria, Bulga
ri» (participă pentru prima 
oară), Cehoslovacia, R. D. 
Germană, R. F. a Germanici, 
Iugoslavia, Polonia (partici
pă pentru prima oară), Un 
gări» și România.

întrecerile vor avea loc 
vineri — proba pe echipe, și 
simbătă — turneul indivi
dual.

★
Reprezentativele feminine 

și masculine, care au între-

CROSUL TINERETULUIii ETAPA
PE MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Ieri 
dionul 
pitală 
„Crosului tineretului", 
rezultatele : junioare 
ani (800 m) : 1. Elena Nanii 

2); 2. Tudorița Nedelea 
6). ‘ ‘ “ 
4) ; băieți, 
m): 1. Gh. Ghipu (sect.
Alex. Ivan (sect. 3), 
Caracaleanu (sect. 1) ; 

17—19 ani (1 000 m) ; 
Mariana Draica (sect. 4).

(sect. 5), 3.

s-a desfășurat pe sta- 
Tineretului din Ca- 

etapa pe municipiu a 
Iată 

15-—lo

turneu în Iugosla- 
D. Germană, s-au

prins un 
via și R.
înapoiat luni seara în Capi
tală. în ultimul meci, la 
Thalle (R.D.G.), reprezenta
tiva noastră masculină a fost 
întrecută de cea a țării 
gazdă cu 5339—5238 p.d. și 
astfel scorul general, după 
cele patru jocuri, a devenit 
egal, 2—2. Cei șase popicari 
români au realizat următoa
rele rezultate (în ordinea 
intrării pe piste) : I. Băiaș — 
901, Gh. Silvestru — 859, 
V. Măntoiu — 840, I. Tismă- 
naru — 882, C. Vînătoru — 
885 și I. Micoroiu — 871 p.d.

Sîmbătă și duminică se 
reia compionatul diviziei A 
— feminin și masculin. Par
tida feminină Rapid Bucu
rești — Voința Cluj se ami
nă pentru 16 mai din cauza 
campionatului european fero
viar, 
mația

(sect.
(sect.
(sect. 
(1 500 
3). 2.
3. A. 
fete, 
1.
2. Elena Popa

3. Mihaela Bejan
15—16 ani

Elena Enache (Construcții) ; 
băieți, 17—19 ani (2 000 m) : 
1. R. “ ’
Petre
(sect.
(1000
(sect.
(sect.
trachevici (sect. 4) ;
peste 19 ani (3 000 m); 1. D. 
Ionescu (sect. 3), 2. I. Co- 
veanu (sect. 7), 3. T. Albu
(M.F.A.).

NICOLAE D. NIEOLAE
— coresp.

Filimon (sect. 5), 2. N. 
(sect. 4), 3. L. Balint 
5) ; fete peste 19 ani 
m); 1. Elena Nedeicu 
4). 2. Aurelia Holub 
3), 3. Niculina Dumi- 

băieți,

la care participă for- 
bucureșteană.

★
sfîrșitul acestei săptă- 
are loc etapa interj u-

La 
mini 
dețeană a campionatului de 
calificare pentru divizia A. 
Se întrec 34 de formații fe
minine și 42 masculine

ITALIANUL ONGARATO PRIMUL iMVINGĂTOR

DA SI
9

Tînărul alergă
tor. Adam Crisbai 
(St. Roșu Bra
șov), autorul unui 
act reprobabil Tn 
timpul penultimu
lui concurs, a ținut să ne a- 
rate — prin fapte — că a 
cugetat asupra celor întîm- 
plate acum două săptămîni pe 
traseul de lîngă orașul Buzău, 
acționînd — în împrejurări a- 
semănătoare — de o manieră 
care i-a adus admirația gene
rală. Ca și în celelalte reu
niuni. brașoveanul s-a numă
rat și duminică printre ani
matorii principali ai „Cupei 
orașului Moreni", ocupînd lo
cul trei ‘ _____
rilor. In ultima manșă, urmă- 
rindu-1 ' '
Erwin Seiller (Metalul Bucu
rești), elevul lui O. Ștefani a 
ajuns la un moment dat pe 
poziția a IlI-a. La un viraj, 
vrînd să treacă de Mihai Banu 
(Steaua) s-a „tamponat" cu 
acesta, involuntar, căzînd a- 
mîndoi. Deși s-a ridicat mai 
■rapid, Crisbai a dovedit o de
plină sportivitate, dîndu-i în
tâietate Iui Banu. pe care apoi 
l-a depășit —în luptă dreaptă. 
A fost un gest sportiv, cava
leresc.

Dar (păcat că există și un 
dar), doi colegi ai lui Crisbai 
au umbrit comportarea moto- 
crosiștilor brașoveni. Astfel, 
A. Benedec a fost — în văzul 
tuturor — ajutat de coechi
pierul său, Florea Samoilă, să 
urce o pantă, fapt pentru care 
primul alergător — ocupant al 
locului secund în clasamentul 
probei tineretului — a fost 
descalificat. Infracțiunea co
rnișă — fără nici un fel de 
rețineri — în fața arbitrilor 
de traseu Iasă să se întrevadă 
râ cei doi tineri au comis-o 
rară intenție de fraudă. De 
unde se poate înțelege că 
regulamentul nu este cunoscut 
de către toți membrii secției 
brașovene. Păcat.

Tr. ANDRONACHE

în clasamentul senio-

pe fruntașul cursei,

masiv este supus unor dese 
schimbări de ritm. încheieto- 
rui lui, masivul Emil Rusu — 
pe care-1 remarcăm ușor nu 
numai după statură ci și după 
pletele1 și favoriț.i de actor 
din filmele cu hippies — nu 
sesizează pericolul, eontinuind 
să stea liniștit. La Timișul de 
Jos. C. Grigore și sovieticul 
Ulm lac o tentativă ce eșuea
ză la Dîrste. Dincolo de 
Brașov două busculade succe
sive (poate și vintul lateral, 
contribuie) angrenează vreo 
10—12 rutieri. Cei mai mulți 
dintre ei revin însă la pluto
nul... mamă.

Caravana atinge Chichișul — 
punct de întoarcere situat pe 
șoseaua spre Sf. Gheorghe — 
după 1 h : 28. Parcă acum, cînd 
revenim spre Sinaia, vintul e 
mai puternic. De altfel, des
trămarea plutonului ne-o con
firmă. Intr-unui din grupurile 
rămase îl întâlnim pe Emil

Rusu. cu Manzi și Altmann, 
înconjurați de out-sideri. EI 
va reveni in plutonul masiv, 
grație unor eforturi mari, pe 
care le-ar fi putut evita dacă 
s-ar fi plasat atent in pluton. 
Principala acțiune se petrece 
la ieșirea din Brașov, pe lunga 
alee mărginită de plopi : 
Teodor. N. 
cui E.
nîndu-și 
eforturi.
Predeal, 
cățărare 
Teodor.
junși de

proape 2 000 km ! Sincere fe
licitări.

V.
Ciumeti și sovietl- 

Savirt evadează, susți- 
acțiun’ea cu intense 

Ei ajung primii la 
ordinea la punctul de 
fiind Savin, Ciumeti. 
Pe eoborîre sint a- 

alți trei alergători 
(Wanzlik, Rogozian și Kondr) 
și ei detașați din pluton. Se 
încinge o vînătoare înverșu
nată din care cîștigă Ongarato 
și Svoboda — singurii care se 
pot atașa fugarilor, 
disputat în Sinaia, 
descendentă,
Ongarato învinge de justețe. 
De fapt el a obținut o dublă 
victorie — asupra adversari
lor și a propriei oboseli — la 
capătul unei „etape" de a-

Finișul, 
în pantă 

este electrizant.

CLASAMENTUL INDIVI
DUAL ; 1. LUIGI ON
GARATO (Ravena Italia) 
a parcurs 126 km in 3 h 07 : 55 
(medie orară 40.230 km). 2. 
Jurgen Wanzlik (Dynamo B r- 
lin), 3. Nicolai Rogozian (Di
namo Moscova), 4. Nieolae 
Ciumeti (Dinamo I Buc.), 5. 
Vasile Teodor (Dinamo 1 Buc.). 
6. Frantisek Kondr (Ruda 
Hvezda Plaert), 7. A. Svobooa 
(Ruda Hvezda Risen) — ace
lași timp. 8. .1. Turek (Ruda 
Hvezda Plsen) 3 h 03 :02, 9. 
M. Karoli (Ravena Italia), 10. 
O. Ulm (Dinam® Moscova) — 
același timp. CLASAMENT PE 
ECHIPE : 1. Ravena Italia

h 23 : 29, 2. Dynamo Berlin 
15 s. -3. Dinamo Moscova la 
s, 4. Ruda Hvezda Plsen
23 s, 5. Dinamo I Buc. la 
s, 6. Dinamo II Buc. la 37 s.
clasament figurează 13 e-

9 
la
20 
la
23
In
chipe.

s-ar fi crezut, mai repede 
decît ar fi trebuit să se în
tâmple 1 Tînăra noastră ge
nerație de săritori în înălți
me se dedică unei tehnici 
care nu este suficient de 
bine aprofundată, despre al 
căror baze tehnice nu s-au 
spus încă suficiente luorari. 
Nu sint elucidate, în rîndul 
masei de antrenori, elemen
tele principale și mai ales e- 
sențiale ale Flop-ului și, în 
același timp, se abandonează 
ortodoxa rostogolire ventrală, 

în fiecare an, la acest prim 
concurs în aer liber apar e- 
lemente necunoscute, dar 
foarte talentate. Același lu
cru s-a întîmpla-t și acum. 
Numai că la săritura în înăl
țime noii veniți folosesc 
Flop-uJ, de fapt, un surogat 
a ceea ce se vrea numit Flop, 
așteaptă minuni de la el, deși 
ei au reținut doar un sin
gur element : spectaculozita
tea trecerii ștachetei. Și a- 
cest fapt devine îngrijorător. 
Fiindcă noua melodie este 
cântată fals ! Tehnica care 
i-a oferit lui. Dick Fosbury 
medalia de aur la Jocurile 
Olimpice, care i-a adus Cor
neliei 
argint 
Viena, 
de un
care se zbat disperat deasu
pra ștachetei și nu răzbesc 
pe măsura posibilităților lor. 
Majoritatea a folosit un fel 

, de Flop, dar primele locuri
Mi 'fost' ocupate tot de repre
zentanții „demodatei" rosto
goliri ventrale. Stop ! Nu 
vreau să fiu greșit înțeleasă.

Un Flop corect executat se 
ia la întrecere cu cea mai 
perfectă ventrală, iar pentru T 
aceia care, din anumite mo- 4 
tive, nu reușesc să-și însu
șească rostogolirea ventrală, 
Flop-ul devine o salvare. 
Este cazul Corneliei Popescu, 
al maghiarului Major și în
suși al americanului Dick 
Fosbury. Dar de aici și pînă 
la surogatul de Flop al ju
niorilor mici și mari este o 
cale lungă și o diferență e- 
normă ! Junioara Doina Pră- 
zaru (1952), care în 1969 
rise 1>64 m cu o tehnică 
dimentară, prin pășire, 
văzut acum pe un loc la 
rifer-ia clasamentului,
sind un fel de foarfecă în
toarsă pe dos, ceea ce a vrut 
să fie Flop. Am dat exem
plul acestei atlete, fiindcă ea 
și-a sărbătorit consacrarea pe 
acest stadion, în același con
curs de primăvară, acum 
trei ani cu un rezultat cu ni
mic inferior, deși 
vea doar 15 ani 1

Peste cîțiva ani, 
nerație de săritori
să ia locul seniorilor de azi. 
Este un lucra firesc! Tocmai 
de aceea este momentul să tra
gem semnalul de alarmă, 
pînă nu este tîrziu, ca de la 
început dirijarea și îndru
marea lor să se facă corect. 
Este momentul ca literatura 
de specialitate din tară să 
intervină prompt spre a veni 
în ajutorul antrenorilor și 

' atleților deopotrivă. Flo.pul 
nu este o modă, el a deve- 

' nit o realitate !
folanda BALAȘ-SOTER

să
ra- 
s-a 
pe-

folo-

atunci a-

notta ițe-
Va trabtd

Popescu medalia de 
la „europenele" de la 
este „profanată" acum 
număr mare de tineri

Zece minute
( Gardurile erau 

trecute cu rapidi- 
tate de alergători. 
Ștacheta, de cele 

___  mai multe ori, 
rămînea nemiș

cată. Mănunchiul de sportivi 
care se antrena la baza „Me
dicina" avea un singur profe- 
fesor, pe antrenorul loan Sd- 
ter, a cărui carte de vizită este 
binecunoscută în lumea spor
tivă. Personalitate abordabilă, 
avind distincția caracteristică 
marilor antrenori, Spter pola
riza atenția tuturor sportivilor, 
statornicind, parcă prin simplă 
prezență, încrederea deplină în 
reușite.

— C) primă . întrebare.. .
— Care vizează pregătirile 

actuale ?
— Ați sesizat.
— Aș face, totuși, o scurtă 

digresiune. Cu totul nou este 
importanța crescindă care se 
dă. incepind cu acest an, acti- 
vității atletice de sală. Aș pu
tea afirma că acum există 
două sezoane competiționale, 
ambele de mare luptă. Cred 
că rezultatele obținute de ele
vii mei în concursurile de sală, 
16 recorduri republicane, vOr 
fi de bun augur pentru „re
tur". In aceste săptămini de 
primăvară urmăresc să-i pun 
pe sportivi pe „roate" și să-i 
aduc la forma ideală pentru 
marile competiții.

— Care întrecere o conside
rați a fi primul examen ?

— Concursul din 23—24 mai, 
în vederea selecționării lotu
lui național de atletism.

— Un prim bun rezultat în 
aer liber la antrenamente.

— Nu am să-l dau dintr-un 
motiv, dacă-l pot numi astfel, 
intim profesional. Performan-

«ra tare ae aierf 
Ștacheta, de 
mai multe

cu loan Soter <
țele se obțin, cu foarte fare 
excepții, in lunile din a doua 
jumătate a anului. Eventualele 
surprize din primăvară nu sînt 
concludente, ele nefiind tot
deauna reeditate sau depășite. 
Pentru acest an cea mai inte
resantă întrecere se profilează 
a fi „Cupa Europei" pe echipe.

— întrezăriți pentru ’70 noi 
recorduri naționale ?

— Cred că la colțul sărito
rilor in lungime și pe pista 
fragmentată de garduri sînt 
pasibile asemenea realizări.

— Despre înălțime, proba 
dv. „tradițională" ?

— Sper și aici un rezultat 
bun și. .. nici n-ar fi drept 
altfel, căci antrenamentele 
pentru această probă îmi ră
pesc cel mai mult timp. Dacă 
la săritura în lungime, spre 
exemplu, se poate lucra cu 
5—8 sportivi concomitent, șta
cheta solicită urmărirea pregă
tirii unui singur sportiv timp 
de cîteva ore zilnic, căci fie
care are... vioara lui.

— Atletismul va chema mai 
mulți spectatori ca pînă acum ?

— Păcătuim, în organizarea 
concursurilor interne, prin me
najarea exagerată a sportivi
lor care, în concursuri inter
naționale, dure, se simt... 
stingheri. Apoi, durata acestor 
întreceri, peste patru ore, este 
greu de suportat de un spec
tator modern, mai ales dacă 
spectaculozitatea lipsește, căci 
diferența valorică este, uneori, 
de-a dreptul supărătoare. Aș 
propune: mai puțini concu- 
renți, de valori sensibil egale, 
iar durata finul concurs de 
maximum două ore. Dacă lu
crurile continuă astfel sint 
nevoit să acord dreptate ace
lora care nu mai vin la între
cerile de atletism.

A. TAUTU
I

J‘reanU ;SB ,autentică speranță pentru proba de săritură in înălțime. După ce a sărit
in concursurile de sală, la recenta^ întrecere de primăvară a juniorilor a obținut 2,03 m.

Foțo’i N. DRAGOȘ
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CUM SE MAR CHE AZ A
GOLURILE ?

ROMÂNIA—IUGOSLAVIA golurilor marcate 
fn creștere în ultimii 

în prezent, media golu- 
marcate de fiecare joc 

de circa 2,64. Totuși, a-

„INTRAM CU ADAMACHE, DAN, DEMBROVSCHI Șl DOBRIN!" „WKuri CU RAJKO MITICI • ••
(Urmare din pag„ 1)

noastre există o netă diferen
ță, aveți cuvîntul... Socotind 
că ziarul nostru v-a găzduit la 
bucurie, atunci de ce n-ar fa
ce-o și la necaz? Vă ascultăm: 
așadar, cum a jucat, după pă
ream dumneavoastră, echipa 
României la Reims ?

■ — în prima repriză, cînd 
jucătorii mei n-au ținut cont 
de PARTICULARITĂȚILE 
ADVERSARULUI (subl. n.), 
răspunzînd provocărilor aces
tora spre un joc dur, echipa a 
jucat mai slab; după pauză, 
însă, noi am dominat jocul, 
arătindu-ne într-un evident 
PROGRES (subl. n.) față de 
Stuttgart. Aș dori ca reprezen
tativa României să joace în 
Mexic AȘA CUM A JUCAT 
DUPĂ PAUZA LA REIMS! 
(subl. n ).

— Despre ce progres este 
vorba ?

— Pe toate planurile : al po
tențialului, al organizării jo
cului, al orientării tactice. 
Francezii nu ne-au depășit, 
cred eu, decît la capitolul vi
teză...

...Și Angelo Niculescu ne-a 
explicat, cu lux de amănunte, 
virtuțile și lipsurile arătate 
de fiecare „tricolor" pe gazo-

DECLARAȚII
LUCESCUj „Dacă partida 

de la Reims nu prezenta nici 
o importanță din punct de 
vedere al rezultatului, cea 
contra Iugoslaviei are o mare 
greutate în ceea ce privește 
MORALUL cu care echipa 
noastră se pregătește de dru
mul spre Guadalajara.

Din păcate, eu n-am jucat 
pînă acum niciodată împotri
va. jucătorilor iugoslavi, așa 
că-mi este foarte greu să dau 
vreun pronostic... Oricum, do
resc tare mult să cîștigăm !".

RADU NUNWEILLER 
văzut de 
NEAGU

cîteva modificări, cîteva re
veniri. Trecîhd peste faptul că 
un eventual joc bun la Reims 
n-ar fi condus spre asemenea 
metamorfoze, v-am ruga să ne 
explicați, pe rînd, motivul fie
cărei „soluții"...

— Ca și alți antrenori, eu 
mă văd obligat să verific în
tregul lot... Ca atare, reintră 
Dan, în ultimul timp mai 
calm, mai receptiv. Dinu 
„urcă" spre linia de mijloc, 
Dembrovschi reapare pa un 
post care l-a consacrat, iar 
Dobrin îi primează lui Do- 
mide, care n-a confirmat la 
Reims, meciurile bune din 
campionat. în sfîrșit, Adama- 
che ia locul lui Răducanu, vi
novat principal al înfrîngerii 
de marțea trecută.

— Și Dumitru ?
— Socotind că Dinu e mai o- 

fensiv — ceea ce ne trebuie 
pe teren propriu — l-am pre
ferat lui Dumitru. La urma 
urmei, tot trebuie să renun
țăm la cineva... Nu putem 
juca decît în 11!

...în încheierea discuției, 
Angelo Niculescu ne-a refuzat 
orice pronostic privind parti
da de astăzi. Era, oare, supă
rat în continuare ?

(Urmare din pag. 1)

pe teren, ca și în gazetărie, 
replicile rapide purtînd ga
ranția sincerității gîndului.

— Aștept... balonul.
— Cine credeți că va cîștiga 

mîine ? (n.n. —
— Nimeni.

meci nul.
— Argumente

astazi)
Cred intr-un
9

— Judecind după rezultate,

PETKOVICI
văzut de AL. CLENCIU

echipa României își caută 
încă „punch‘‘-ul, iar noi ne 
prezentăm ca niște sparring-

parteneri ambițioși (avem 
mulți tineri în echipă, media 
ei de virstă fiind in jur de 
22 de ani și ceva), care vor 
să obțină un rezultat bun in 
fața unui team calificat la 
competiția supremă a fotba
lului, tn aceste condiții, un 
„X‘‘ pare de domeniul previzi
bilului.

— Ce „11“ veți alinia?
— Nu știu, ti aștept mîine 

(n.n. — astăzi) pe Holțer, Jer- 
kovici și Santraci. Dacă vor 
sosi în timp util și vor fi... 
utilizabili, adică neaccidentați 
și nu prea obosiți de drum, 
vâr fi încorporați în formația 
pe care am s-o definitivez 
înaintea meciului.

—■ O ultimă, întrebare adia
centă : ce părere aveți de în
frângerile dinaintea unei com
petiții oficiale, cum a fost cea 
suferită de echipa noastră la 
Reims.

— Asemenea înfrîngeri... 
prind bine, cu condiția să nu 
fie prea multe!

— Un răspuns înțelept de 
pedagog psiholog. Vă mulțu
mesc pentru tot. Și pentru 
ultima „pasă".

jucătorii 
o pre- 
pentru 

teh-

DECLARAȚII

Fi-
Șt
în 

ca-

NEAGU : „După meciul cu 
Franța toată lumea a zis că 
am jucat prost. Explicația era 
simplă : nu marcasem gol! 
Miercuri seara aș vrea ca toa
tă himea să zică că am jucat 
l '. Asta înseamnă... un gol! 
Su.i poate două..."

GHERGHELI •. „Deși nu 
trebuie să supralicităm rezul
tatul meciului cu iugoslavii, 
cșed că partida se va decide 
in duelul dintre apărarea 
noastră și atacul oaspeților, 
cu extreme de — nu exagerez 

clasă mondială. Dacă Săt- 
măreanu, Lupescu și compa
nia vor reuși să facă față ei 
înșiși atacurilor conduse de 
Djaici, neapelînd tot timpul 
la Dembrovschi sau Dobrin 
— atit de utili la gol — atunci 
vom cîștiga meciul. Dacă nu, 
văd un meci nul!‘‘

RADULESCU

Șase echipe românești au plecat in Bulgaria
Ieri, au plecat în Bulgaria 

6 echipe românești din prima 
divizie a țării, care urmează 
să participe la trei turnee or
ganizate în țara vecină. Ast
fel, Steaua și Petrolul vor 
juca Ia Marek și Pernik ală
turi de două formații' bulgare 
din prima categorie. Steagul 
roșu Brașov și F.C. Argeș vor

susține trei meciuri în orașele 
Pleven eu Tîrnovo. Farul 
Constanța va juca trei partide 
amicale la Vama în compania ' 
formației Cerno More. In sfîr- 
șit, Dinamo București va juca 
la Ruse cu echipa Dunav, 
cate activează în prima divi
zie a Bulgariei

DRAGAN GIAICI • M-AK 
MULȚUMI UN

■ ' r
„Aveți o echipă bună, cu 

care aș fi mulțumit să facem 
un meci nul. Sper să fie un 
joc fair, care să ne mulțu
mească pe noi, fotbaliștii, pe 
spectatori, pe ziariști. Deși a- 
veți și șansa echipei care joa
că acasă, și noi avem șansa 
noastră, dar, repet, pe mine 
m-ar mulțumi un „X".

Agendă bucureșteană

nul de la „Auguste Delaune", 
din orașul lui Kopa...

Dar scopul nostru era altul: 
— Ce va fi miercuri, tova- 

• rășe profesor ?
■— Nimic altceva decît un 

meci de verificare. Nu este 
vorba de un scop în sine, ci 
de o nouă încercare a jucă
torilor, un lanț dintr-o verigă 
pregătitoare, al cărei 
va fi atins — sper — 
șitul acestei luni.

— Să revenim, însă 
mafia pe care o veți alinia 
contra Iugoslaviei... Observăm

SÎMBATA 9 MAI
• Terenul Voința, ora 17 : 

Voința București — Petrolul 
Videle (div. C)

DUMINICA 10 MAI
• Stadionul Metalul, ora 

15,30 : Metalul Buc. — Poia
na Cîmpina (juniori) ; ora 17 : 
Metalul Buc. — Poiana Cîm
pina (div. B)

apogeu 
la sfîr-

la for-

Arbitrii meciurilor etapei a XXIV-a

Portul 
(Bucu-

Progre- 
Vasiliu

I SERIA I
» Flacăra Moreni — 
Constanța: C. Petrea 
rești) ;

Metrom Brașov — 
sul București 1 M. 
(Ploiești) ;

Politehnica Galați — Chi
mia Suceava: N. Hainea 
(Bîrlad);

Metalul București — Poia
na Cîmpina: P. Sotir (Me
diaș) ;

Știința Bacău — Oțelul Ga
lați : C. Dinulescu (Bucu
rești) ;

Ceahlăul P. Neamț — Me
talul Tîrgoviște î A. Pîrvu 
(București) ;

Gloria Bîrlad — Progresul 
Brăila l N. Petriceanu (Bucu
rești) ;

Sportul studențesc — Du
nărea Giurgiu: A. Alexe 
(Rm. Vîlcea).

M

SERIA a Il-a

Minerul Anina — C.F.R. 
Timișoara : A. Pop (Oradea) ;

Gaz metan Mediaș — Va
gonul Arad : D. Isăcescu 
(București) ;

C.S.M. Sibiu — Minerul 
Baia Mare: A. Rădulescu 
(București) ;

Chimia Rm. Vîlcea — Me
talul Tr. Severin : M. Niță 
(București) ;

C.F.R. Arad — Olimpia 
Oradea ; C. Nițescu (Sibiu) ;

Metalurgistul Cugir — 
C.S.M, Reșița: G. Pop (Bra
șov) ;

Metalul Hunedoara — Elec- 
troputere Craiova: I. Boroș 
(Timișoara) ;

Politehnica Timișoara — 
Olimpia Satu Mare: N. Mo- 
goroașe (Craiova).

• Stadionul Politehnica, 
ora 15,30 : Sp. studențesc — 
F. C. Argeș (juniori) ; ora 
17 : Sp. studențesc — Dună
rea Giurgiu (div. B)

• Terenul Laromet-, ora 
13 : Laromet Buc. — Portul 
Constanța (juniori) : ora 
15,30 : Tehnometal Buc. — 
Electronica Obor (juniori) ; 
ora 17 : Tehnometal Buc. — 
Unirea Mînăstirea (div. C)

® Terenul Autobuzul, ora 
15,30 : Autobuzul Buc. — 
Unirea Cîmpulung (juniori) ; 
ora 17 : Autobuzul Buc. — 
Unirea Cîmpulung (div. C)

UNI URSIT ATI A CRAIOVA
A PLECAT IA TIRANA
Ieri, a părăsit Capitala, pe 

calea aerului, cu destinația 
Tirana, echipa de fotbal 
Universitatea Craiova, care 
urmează să susțină azi pri
mul meci din „Cupa balca
nică" în compania formației 
locale Partizan.

or u srtAiM u mirat»
f CAMPIONII DIN NOU FĂRĂ... ADVERSARI

De cîteva Zile a intrat în 
anale și ediția a 23-a a cam
pionatului 
masculin.

Steaua 
titlu, cel 
«ecutiv. 
meroasa trupă a lui Tănase 
Tănase nu putea fi detronată 
de încă inexpertele garnituri 
din Ștefan cel Mare și Giu- 
lești și cu atit mai puțin de 
„corabia" gălâțeană venită pe 
Bega 'v " ' ± “’
maci.

Ce 
care 
toată 
nesc ? Să 
pra acestui răspuns.

nu-i oare f

național de volei

a 
de 

Era

ciștigat încă un 
al patrulea con- 
de bănuit. Nu-

fără încercatul său cîr- 
Florin Balaiș.
a arătat turneul final 

reunește an de an cam 
floarea voleiului româ- 

:ăbovim puțin asu- 
“ Și să-l

dăm — nu-i oare firesc ? — 
prin referiri, în primul rînd, 
la învingători. Steaua s-a pre
zentat in turneul de la Timi
șoara fără deosebiri esențiale 
in joc față de anul trecut, dar 
cu un efectiv mai mare și 
cu rezerve apropiate de valoa
rea titularilor. A jucat mai 
bine decît la finalele din 1969? 
Nu. Mulți sint chiar tentați 
Să creadă că mai slab. Noi 
ăm spune că nici mai bine 
nici mai rău, în fața unor ad
versari tineri, în prag de ma
turizare. însă fără pretenții 
exprese la primul loc.

Echipa lui T. Tănase s-a 
remarcat prin stabilitate în 
orice formulă, prin constanță 
deosebită într-o competiție cu 
jocuri zilnice, prin seriozita
tea componenților ei. Trăgă
torii Poroșnicu, Crețu și Bar
ta au avut o eficacitate! re-

marcabilă (poate și datorită 
unor slăbiciuni la blocaj ma
nifestate de adversari), primul 
dintre ei aflindu-se într-o for
mă foarte bună și reclamind, 
după părerea noastră, un loc 
între tricolori.

Alături do ei a ieșit in evi
dență tînărul Romeo Enescu 
(„crescut" de prof. Paul Bra
șoveanul, un trăgător cu ca
lități și de loc intimidat de... 
postura de titular. Felicitări 
antrenorului T. Tăhase pentru 
curajul și promptitudinea cu 
care l-a lansat’ într-o compe
tiție cu mare miză unde orice 
risc cintărește greu în balan
ță. Dar, punctul forte al Ste
lei l-a constituit cuplul ridică
torilor coordonatori Marian 
Stamate și Marius Iorga. Pri
mul — folosit de data aceasta 
ca titular — a ușurat mult 
sarcina trăgătorilor, prin fi
nețea execuțiilor și pasele de
rutante, ciștigindu-și pe drept 
admirația și simpatia spec
tatorilor timișoreni și a teh
nicienilor prezenți în sala O- 
limpia ; celălalt prin siguranța 
și precizia paselor, precum și 
prin intuiția jocului și anti
ciparea fazelor (datorată și 
unei mai îndelungate expe
riențe) s-a dovedit foarte util 
echipei ; ambii au arătat în 
nenumărate rînduri, cînd jo
cul a cerut-o, ridicata lor ca
pacitate1 în. atac (ca și rezerva 
G. Cristiani). Ceea ce ni s-a 
părut de neînțeles a fost nc- 
folosirea în turneul final a 
jucătorilor Duduciuc (de loc), 
Rotaru ți Rauh (doar ca pre
text) selecționați de antreno-

rul lor, care este și antrenorul 
naționalei, în primul lot al 
țării ! Să fie mai buni pentru 
reprezentativa României ju
cători de rezervă la Steaua ? 
Sau selecția s-a făcut ținînd 
seama și de interesele de club 
ale selecționerului ? Referin- 
du-ne la Steaua ar mai fi de 
remarcat faptul că alți cițiva 
jucători (Scheffler, State, Băr
bat) au lincezit in acest an pe 
banca rezervelor, pierzînd șl 
ei și alte echipe mai... sărace.

Dar să revenim la turneul 
final. El a demonstrat, prin 
ciștigătorul său, că voleiul 
nostru masculin, pe care-l aș
teaptă importante confruntări 
internaționale, nu a progresat 
decit în experiență, în corec
tarea — timidă — a unor prn- 
cedee 
degete este utilizată mai dos) 
și cam atit... Un salt calitativ, 
vizibil, 
ua, 
oi.
face voleiul nostru în momen
tul actual, pentru a depăși 
criza, este munca sporită și 
închegarea unui nucleu repre
zentativ din tot ce este mai 
bun și în stare să dea randa
ment maxim, în urma unei 
(eventuale) ultime selecții care 
să aibă în vedere atit calită
țile reale ale jucătorilor, cit 
și necesitățile de talie (ne re
ferim la trăgători aflați acum 
— zicem noi — sub nivelul ri
dicătorilor). Dar mai re
pede, căci mondialele bat la 
ușă...

tehnice (preluarea în

i'-'.i, nu s-a înfăptuit. Stea- 
, campioană, a arătat încă 
dată că tot ceea ce poate

Aurelian BREBEANU

• Terenul Sp. muncitoresc, 
ora 10 : Sp. muncitoresc 
Buc. — Șc. sp. Energia Buc. 
(juniori)

• Terenul Voința, ora 11 : 
Șc. sp. nr. 2 Buc. — Progre
sul Buc. (juniori) ; ora 13 : 
Voința Buc. — Chimia Rm. 
Vîlcea (juniori)

• Stadionul Giuiești, ora
13 : Rapid — Progresul Balș 
(juniori).

i
DOJCINOVSCHI: „hm pare 

foarte rău că nu joacă Dumi- 
trache. Am auzit că este în 
formă. Duelul nostru ar fi fost 
interesant pentru publicul 
spectator, pe care-l știu un 
bun cunoscător al fotbalului'1.

în campionatul diviziei A 
numărul 
este 
ani. 
rilor 
este
ceasta medie este încă infe
rioară mediilor din alte țări 
europene cu fotbal avansat. 
Astfel, în R.F. a Germaniei 
media este de 3,01, în Scoția 
de 2,92, în Anglia 2,71.

Desigur, cauzele care con
tribuie la determinarea aces
tei medii sînt multiple, 
gurează printre acestea 
tacticile dS joc folosite 
campionatele respective,
pacitatea de finalizare a ata
canților etc.

Dar înainte de a expune 
unele păreri în legătură cu 
această problemă, 
să semnalăm un 
fapt destul de cu
rios și anume că 
pe lingă multiple
le cercetări cu 
caracter științi
fic sportiv care 
se fac în multe țări, lipsește 
pînă în prezent un studiu 
mat serios care să cerceteze 
împrejurările în care se mar
chează golurile în jocurile 
oficiale. Fără pretenția de a 
suplini această lipsă, am a- 
juns la unele date din ob
servarea unpi mare număr 
de jocuri din campionatul 
nostru, din campionatele al
tor țări și a unor jocuri in
ternaționale. în baza acestor 
observații se pot indica unele 
cifre cu valoare orientativă, 
după care circa 45% din go
luri se marchează ca urmare 
a unor faze fixe de Joc, circa 
30% din goluri din învălmă
șeli create în careu, alte 21% 
din goluri din șuturi 
de la semidistanță sau 
distanță, ca urmare a 

numai
marchează 
acțiuni ta

am vrea

OPINII

trase 
de la 
unor 
circa

din urmă

BUKAL ■■ „Se vorbește că 
în formația României va apa
re fundașul Dan. Cunosc făi- 
ma de care se bucură, aceea 
de a fi considerat un foarte 
bun jucător la mingile înalte. 
Șl, cum și mie îmi plac dis
putele aeriene.’."

în deschidere pe „23 August44

combinații, și 
4«/ț din goluri se 
ca urmare a unor 
dividuale.

Tocmai această
cifră poate fi semnificativă 
pentru găsirea unei explicații 
parțiale a ineficacității rela
tive a echipelor noastre.

Din observarea modului de 
a acționa al atacanților noș- 
triiȚ în comparație de exem
plu cu atacanțiî englezi și 
vest-germani, se poate trage 
concluzia că jucătorii români 
încearcă prea multe acțiuni 
individuale în faze de flna-

IOTUL
Astăzi, pe 

August", cu 
ora 15,15, lotul U.E.F.A. sus
ține un joc de verificare în 
compania echipei Sportul

stadionul „23 
începere de la

muncitoresc (fostul T.U.G.), 
care activează în divizia C.

Meciul va fi condus de ar
bitrul Gh. Limona, ajutat la 
linie de Simion Mîndreș ți 
Gh. Popovici.

• Terenul Sirena, ora 
15,30 : Sirena Buc, — Dina
mo Buc. (juniori) ; ora 17 : 
Sirena Buc. — Progresul 
Balș (div. C)

Adresa

Numele și prenumele : . .

CUPON DE CONCURS

• • »

* » • •

ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU1. CE I . ... _.,
SFERTURILE DE FINALA (reamintim: din fiecare grupă 
se califică primele DOUA CLASATE)?

A
B
C
D

2. CE ECHIPA VA CÎȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL ?
• • • * •

GRUPA 
GRUPA 
GRUPA 
GRUPA

• * • •

• k « • • • * * ■ <

• >

Un triunghiular

la scrimă?
Intre 14 și 17 mai, Capi

tala (în speță, sala Floreasca) 
vă găzdui un concurs inter
național de floretă (bărbați 
și femei) și spadă, cu par
ticiparea echipelor reprezen
tative ale României și Po
loniei. La concurs fiind invi
tate și echipele Italiei (se 
așteaptă confirmarea), este 
foarte posibil ca acest bila
teral să devină un triunghiu
lar. Vom reveni.

lizare, deși șansele de reu
șită ale acestora sînt extrem 
de reduse. Atacanți cum sînt, 
de exemplu, Voinea, Grozea, 
Helvei, Tătaru II, Oblemen- 
co, Peronescu, dar ți alți ju
cători de valoare, ajunși în 
fața porții, încearcă prea des 
soluții individuale, care reu
șesc destul de rar.

Sp ■constată că 
noștri fruntași au 
dilecție sănătoasă
soluții cu caracter 
nic, dai- avînd în vedere ca
racterul jocului contemporan, 
soluțiile individuale alese și 
în situații neindicate ajung 
să fie dezavantajoase intere
selor echipei proprii. Mai 
ales că jucătorii noștri, aleg 
astfel de soluții în mod frec
vent și cînd coechipierii se 

află în poziții de 
multe ori mai a- 
vantajoase pen
tru o eventuală 
finalizare.

In general, în 
condițiile în ca

re aglomerarea în fața 
porții a devenit o situație 
absolut normală, controlul 
prelungit al mingii este o 
greșeală. Observînd modul de 
a acționa în fața porții al 
celor mai bune echipe en
gleze rezultă clar că în faza 
de finalizare atacanțiî aproa
pe niciodată nu recurg la 
conducerea mingii și la dri
bling. In această situație, cei 
mai mulți șutează, pasează 
din voie, sau — cel mult — 
mai fac un stop în prealabil. 
Aceste soluții sînt alese și în 
poziții dintre cele mai in
comode. In acest fel riscurile 
unei intervenții din partea 
unui adversar se reduc ia 
minim, mai aies că orice im
precizie 
trolarea 
imediat 
deci la

Desigur, sînt unele rezerve 
față de aceste recomandări, 
în special în cazul unor ata
canți aflați în poziție Izolata, 
ceea ce se întîmpiă foarte 
des în fotbalul actual. In a- 
ceste cazuri crearea unui cu
loar de acces prin acțiuni in
dividuale devine o necesitate. 
Dar, în general, cele de mai 
sus trebuie interpretate ca 
un îndemn spre un joc co
lectiv mai accentuat în fa
zele de finalizare, concluzie 
impusă de organizarea supe
rioară a apărărilor în jocul 
contemporan.

Radu CERNAT

cit de mică îh con- 
mingii poate duce 
la pierderea ei și 

irosirea situației.

/

5APTAMINAL, AUTOTURISME LA PRONOEXPRES, LOTO Șl 
PRONOSPORT

O veste bună pentru parti- 
cipanții la sistemele Loto- 
Pronosport. începind cu con
cursul Pronoexpres nr 20 
din 13 mai 1970, tragerea 
Loto din 15 mai 1970 și con
cursul Pronosport nr. 20 din 
17 mai, se vor acorda auto
turisme la fiecare tragere și 
concurs obișnuit.

La Pronoexpres autoturis
mele se Vor acorda în cazul 
cînd valoarea unitară a unui 
premiu obținut pe o varian
tă de 6 lei, indiferent cate
goria și extragerea, este ega
lă sau superioară contrava
lorii unuia dintre autoturis
mele cîștigate.

La Loto, autoturismele se 
vor acorda în cazul în care 
valoarea unitară a unui pre
miu obținut pe o variantă de 
5 lei, indiferent categoria și 
extragerea, este egală sau 
superioară contravalorii unuia

■kot 9

dintre autoturismele anun
țate.

La Pronosport, autoturis
mele se vor acorda în cazul 
în care valoarea unitară a 
unui premiu obținut pe o 
variantă cîștigătoare, indife
rent categoria și felul bule
tinului sau 
este egală 
contravalorii 
autoturismele

Deci, săptămînă de săptă- 
mînă, la Pronoexpres, Loto 
și Pronosport, participanții 
pot cîștiga, la alegere, urmă
toarele autoturisme : Mosk- 
vici 408 cu caroserie 412, 
Dacia 1100, Moskvici 408 cu 
4 faruri și radio, Skoda 100 S 
și Skoda 1000 M.B.

Tragerea concursului spe
cial Pronoexpres de astăzi, 
va avea loc în București, str. 
Doamnei nr. 2, cu începere 
de la ora 18,45.

biletul jucat, 
sau superioară 

unuia dintre 
anunțate.

în prima decadă a lunii iunie, la București

Un adevărat festival al tirului
Campionatele

Balcaniada

internaționale ale României,

și Marele Premiu Carpali

deosebit 
trăgătorii

1970 este un an 
de greu pentru 
noștri. în octombrie Va avea 
loc cel de-al 40-lea campio
nat mondial (în S.U.A.), iar 
cu o lună mai devreme, în
tre 10 și 13 septembrie, po
ligonul Tunari va găzdui 
campionatele europene de 
skeet și talere.

Premergător acestor com
petiții atît de importante, ți n- 
tașii români vor concura la

o altă serie de concursuri 
internaționale. Pe lingă cele 
din această lună, in iunie 
(7—10), la Tunari va avea loc 
un adevărat festival al tiru
lui. Este vorba de cea de-a 
XIII-a ediție a campionate
lor internaționale de tir ale 
României — pentru armele 
cu glonț, a IV-a ediție ă 
Balcaniadei și a III-a ediție 
a Marelui Premiu Carpa(i 
la talere și skeet.

Șase zile de întreceri de lupte la Tg. Mureș iin n nminîii ■ ia* 7.
FI. Nițuică (Buc.) egal Șt. 
Rusu (Rădăuți), D. Mocanu 
(Bacău) b. tuș V. Salop (Con
stanța), cat. 60 kg — Șt. Me 
linte (Tg. Mureș) b. tuș M. 
Zaharia (Timișoara). Juniori 
mari — cat. 48 kg — A. Paseu 
(Sinaia) b.p. Gh. Roșea (Bra
șov), cat. 52 kg — I. Dulică 
(Cîmpulung Muscel) b. tuș Al 
Smărăndescu (Galați). I. Nuc 
(Timișoara) b.p. M. Bivolarii 
(Bacău).

Săptămîna a- 
reasta. orașul Tg. 
Mureș a devenitIW\ locul de întîlnire

__  a celor mai buni
luptătoti juniori 

din întreaga țară. Aici, înce- 
pînd de marți și pînă dumihi- 
că. Sala I.M.F. găzduiește două 
mari competiții republicane 
de lupte, la care participă 
peste 400 de tineri. Este vor
ba de finalele concursului re
publican de primăvară al ju
niorilor (mari fi mici) la lup-

te greco-romane și finalele 
campionatelor naționale de 
lupte libere — individual (ju
niori mici și mari).

Marți, peste 200 de concu- 
renți și-au disputat întiietatea 
în primul tur la lupte greco- 
romane. Majoritatea meciuri
lor au fost viu disputate și 
multe dintre ele au avut un 
nivel tehnic acceptabil. Dintre 
numeroasele confruntări am 
reținut cîteva, care, ne-au plă
cut în mod deosebit: — ju
niori mici — cat. 48 kg — C. ALBU, coresp.

3 
a

PREMIILE
CONCURSULUI nr. 18 

DIN 3 MAI 1970

CATEGORIA I (12 rezultate): 
variante formate din : 3x50% 
9 251 ici și 15x10% a l 850 Iei.

CATEGORIA 
zultate) : 92,40 
Ici.

a ir-a (11
avariante

a III-a

re-
721

CATEGORIA 
zultate) : 771 variante a

(10
130 lei.

ra-

în ziua dc 5 mai a.c., după 
o scurtă dar grea suferință, s-a 
stins din viață cel dc care au 
fost legato multe succese de 
seamă ale fotbalului cralo/Oan, 
antrenorul NICOLAE UȚE- 
LEANU.

La 62 de ani, mereu neo- ■> 
bosit și preocupat de dezvol
tarea fotbalului, N. Oțcteasu 
lasă în rindurile celor pe caro- 
i-a pregătit și celor ce l-au 
cunoscut o neștcarSă amintire.

El a funcționat ca antrenor 
la Universitatea Craiova (pe 
care a promovat-o în B și apoi 
în A), iar în ultimii ani și-a 
desfășurat activitatea la Elec- 
troputere, formație pe care a 
promovat-o in „B“.

Corpul neînsuflețit al defunc
tului se află depus in Sala 
Sporturilor din Craiova. iar 
funeraliile vor avea loc in 
ziua de 7 mai ora 15, la Ci
mitirul Sineasca din Craiova.



AGENDĂ ÎNCĂRCATĂ LA SESIUNEA C.I.O.

DE LA AMSTERDAM
Ordinea de zi a sesiunii 

Comitetului Internațional O- 
limpic, care se va desfășura 
la Amsterdam (12—16 mai), 
comportă nu mai puțin de 24 
puncte. Pentru pregătirea 
dezbaterilor unei atît de în
cărcate agende, vor avea Ioc, 
in prealabil, începînd din 
ziua de 7 mai, o serie de șe
dințe ale Comisiei executive 
C.I.O., intîlniri cu reprezen
tanții federațiilor internațio
nale, reuniuni ale comisiilor 
speciale ale C.I.O.

In dimineața zilei de 10

mal — după cum am mai 
anunțat — se va trage la 
sorți ordinea în care iși vor 
prezenta candidaturile pentru 
J.O. ■ 1976 primarii orașelor 
Florența, Los Angeles, Mont
real și Moscova (pentru jocu
rile de vară), apoi Denver, 
Sion, Tampere și Vancouver 
(pentru cele de iarnă).

Din lunga listă a proble
melor ce vor fi abordate în 
sesiunea plenară a C.I.O., 
sînt de amintit: aprobarea 
unor noi reguli ; discutarea 
programului Jocurilor din 
1976 ; propuneri de reorga-

nizare a Comisiei executive ; 
rapoartele comitetelor tic or
ganizare de la Sapporo și 
Miinchen ; votarea gazdelor 
J.O. din 1976 ; rapoartele di
verselor comisii (printre care 
comisia de admisie prezidată 
de Alexandru Șiperco) ; dis
cutarea Congresului olimpic 
(ce urmează a avea loc în 
1971 la Sofia) ; cererile de 
recunoaștere a unor noi fe
derații internaționale ; 
rea viitoarei 
Luxemburg, în 
ma Rhodesiei 
Sud, precum și

fixa- 
sesiuni Ia 

1971 ; problc- 
și Africii de 
altele.

T.T.T. RIGA
LA A 10-a

VICTORIE
Ediția a XII-a a „Cupei 

campionilor europeni” la 
baschet feminin a fost cîști- 
gată, pentru a zecea oară, 
de formația sovietică T.T.T. 
Riga. în meciul retur, des
fășurat la Cracovia în com
pania campioanei Poloniei, 
Wisla, baschetbalistele sovietice 
au cîștigat cu 59—42 (35—24). 
lîn tur. T.T.T. învinsese cu 
71—56. Partida de la Riga 
a fost condusă bine de arbi
trii G. Chiraleu (România) 
și V. Gancev (Bulgaria).

Floretiștii francezi
în revenire

Turneul internațional 
floretă organizat la Beziers 
cu participanții la „Cupa 
Gaudini” a revenit lui Noel 
(Franța), care a disputat fina
la în compania compatriotu
lui său Dimont. Floretiștii ro
mâni Mihai Țiu și Iuliu Falb 
au ajuns pînă în sferturi 
de finală. Comportarea mai 
slabă a scrimerilor noștri se 
datorește în parte și eforturi
lor depuse în ajun, cînd au 
susținut partida-cheie cu Un
garia. La turneu au luat par
te 52 de floretiști.

CAMPIONATUL MONDIAL DE BASCHET
ÎN PREMIERĂ EUROPEANĂ

Cel mai de seamă eveniment 
sportiv al lunii mai îl consti
tuie, fără îndoială. întrecerea 
supremă a giganților basche
tului mondial. începînd de du
minică 10 mai, timp de 15 zile, 
sălile din Sarajevo, Split, Kar- 
lovac și Ljubljana vor găzdui 
această pasionantă dispută, la 
finele căreia va fi decernat al 
VI-lea titlu mondial.

Este pentru prima oară cind 
bătrînul continent devine gaz
dă a marii competiții, cinstea 
revenind federației iugoslave, 
ale cărei incontestabile succese 
din ultimul deceniu justifică 
pe deplin aceasță premieră 
europeană.

Ca de obicei — careul de ași 
al favoriților a rămas neschim
bat, astfel că viitoarea purtă-

toare a coroanei va trebui cău
tată tot printre echipele Bra
ziliei (de două ori cîștigătoare), 
S.U.A. (campioană olimpică), 
U.R.S.S. (actuala deținătoare a 
titlului) și cea a iugoslaviei, 
tradiționala medaliată cu ar
gint.

Gazdele pornesc în noul ma
raton baschetbalistic cu o șansă 
în plus, pe care le-o conferă 
evoluția în fața propriilor sus
ținători. Ranko Zeravica nu a 
operat prea multe modificări 
față de formația prezentată la 
ultimele J.O. El î-a recuperat 
și pe Kresimir Ciosici (actual
mente student în S.U.A.), ast
fel că din 
lipsi nici 
„plavilor” 
Țvetkovici. 
Plecas). Extrem de 
antrenorul iugoslav s-a mul
țumit cu testele din ianuarie 
și februarie (meciuri cu Ita
lia și Argentina), evitînd șocuri 
mai serioase în ultima lună.

Actualii campioni mondiali, 
în schimb, nu au evitat în a- 
ceastă perioadă contactul cu 
echipele valoroase de pe conti
nent. Ei au întrecut (63—58) 
formația Italiei, la Milano, și 
recent au învins (78—56) la 
Tallin și pe cea a Poloniei. 
Din echipa aliniată în 1968, la 
Ciudad de Mexico, lipsesc Va
dim Kapranov, Iuri Seiihov, 
Ghenadi Voinov ; in schimb, 
au apărut Aleksandr Sidiakin, 
Mihail Korkia și Alian Zar- 
muhamedov, care alături de 
Vladimir Andreev (2,15 m),
Serghei Kovalenko, Modestas 
Paulauskas, Serghei Belov, Jak 
Lipso, Anatoli Polivoda, Prit 
Tomson, Zurab Sakandelidze și 
Anatoli Krikun vor apăra cu-

„5“-ul său nu va 
una din
(Daneu,
Skansi.

vedetele 
Cermak, 
Solman, 
prudent,

lorile Uniunii Sovietice la a« 
ceasta ediție.

Conservatori, diriguitorii bas
chetului american s-au lipsit 
și de data aoeasta de serviciile 
studenților, aducînd în Europa 
o formație în care predomină 
sportivii militari. Trupa de 
peste Ocean, încredințată lui 
Al. Fischer și Hank Vaughn, 
antrenorul lui Akron Goodyear 
(deținătoarea „Cupei mondia
le”), cuprinde pe Mike Silii— 
man (1,98 m), ultimul mohi
can al echipei care a cucerit 
titlul olimpic în Mexic, Rod- 
derick McDonald (1,95 m), Tal 
Brody (1,88 m), Jack McMillan 
(2,13 m), Robert Wolf (1,89 m), 
Art Wilmore (1,90 m), Ken 
Washington (1,94 m), Garfield 
Smith (2,05 m), Don Hillman 
(2,08 m) și Bill Walton (2.11 
m), ultimele două locuri ur- 
mînd să fie completate cu ju
cători ce activează în Europa. 
Printre candidați : „napoleta- 
nul” Jim Williams (2,06 m), 
cunoscut spectatorilor bucureș- 
teni din evoluția lui Fides Par- 
tenope în „Cupa cupelor” și 
Rudolf Benett (2,02 m), pivotul 
echipei J.A. Vichy.

In fine, despre formația bra
ziliană nu există date prea 
concrete întrucît nici antreno
rul Joao Machado nu s-a de
cis pînă la această oră asupra 
jucătorilor pe care îi va folosi 
în turneu. El a adus în Euro
pa 22 de jucători, pe care îi 
va tria la capătul meciurilor de 
verificare pe care sud-america- 
nii le susțin în aceste zile cu 
naționala Spaniei.

Ad. VASILIU

Loturile Austriei si Suediei»

de baschet feminin
va susține, vineri 
o dublă întîlnire

La Moscova, mercurul termometrului a urcat pir.ă la 
-r 27 grade. în aceste zile, egalînd un „record" meteorologic 
vechi de 90 de ani. Canicula prematură a oferit bucurii 
nesperate iubitorilor de sport, lată aceste pînze în bătaia 
vîntului, care dau lacului Himki, din apropierea capitalei 
sovietice, un aspect cu totul estival. Foto : TASS

BOBBY FISCHER DOMINAT DE KORCINOI!

ȘAHISTELE ROMANCE AU BUNE ȘANSE DE CALIFICARE
Corespondentă specială pentru SPORTUL

Turneul zonal feminin de șah 
de la Vrnjacka Banja a trecut 
de jumătatea desfășurării sale 
și speranțele noastre in califi
carea, pentru etapa următoare 
a campionatului mondial, a cel 
puțin uneia din cele două șa- 
hlste românce cresc pe măsură 
ce Întrecerea se apropie de 
finiș. Mal mult chiar, dacă toate 
calculele hîrtiei 
tate, amîndouă 
României, atît 
hroniade cît și 
stark, au bune 

fruntea
moment, după disputa- 
runde, conduce Baum- 
8 puncte (din 11 
două întrerupte. 

Lltmanowlcz, 
A doua, 

este

mina în
Pentru

rea a 11 
stark cu 
tide) cu 

poloneza

vor fi respec- 
reprezentanțele 

Elisabeta Poli- 
Gertrude Baum- 
șanse de a ter- 

clasamentului.

par- 
Una, 
este 

Insă, 
în 

locuj 
- ---------- Polihroniade

cu 7*/2 p (tot din 11) și o par
tidă întreruptă cu Ruj ița Iova
novicl. într-un final ’ 
avantajos 
mează în 
pereche a 
Ruj ița și 
cite 6 (1) 
mal 9 ______ ______
Maria Ivanka — 5'/, (1) p (din 
9). Numai aceste cinci jucătoare 
mal aspiră la calificare, ele for- 
mînd un pluton fruntaș distanțat 
de restul concurentelor.

Româncele continuă să evo
lueze Ia un bun nivel, ceea ce 
se reflectă într-o serie întreagă 
de partide cîștigate. Așa cum 
este cea de față :

Ia
ca și ciștigată.
cu maghiara Ivanka, 
avantajul adversarei. Pe 
doi in clasament

de turnuri 
șahistei noastre. Ur- 
clasament redutabila 
surorilor iugoslave 
Katia Iovanovicl cu 
puncte, dar din nu- 

partide jucate. Apoi,

Fanny Heemskerk (Olanda) 
Elisabeta Polihroniade (România)

l.dl gG 2.C4 Ng7 3.Cc3 d6 4.e4 
Cf6 5.f4 (Variantă tăioasă 
Indiana regelui, cunoscută 
denumirea „ii 
Albul își asumă 
ofensivei ; negrul 
eterne ale apărării). 
6.Cf3 c5 7.d5 e6 8.Ne2
Ng4 10.0—0 Te8 11.113 Nf5 12.Cd2 
De7 13.g4 ! ? (O înaintare ris
cantă, care va permite negrului 
să obțină inițiativa datorită stă- 
pînirii coloanei „e”) 13... Ce4 !
14.Cc:e4 (La 14.g:f C:c3), 14...
N:e4 15.C:e4 D:e4 16.Nd3 Dd4+ ! 
17.Rg2 Cd7 lS.Tbl Cf6 19.b3 Ce4 
2O.Dc2 Cc3 ! (Manevra de patru 
mutări a calului și instalarea iui'' 
pe acest cîmp, au necesitat un 
calcul foarte precis, deoarece 
mutarea următoare a albului, le
garea pe diagonala mare, devine 
foarte’ periculoasă). 21. Nb2 Te3 ! 
22. Tbdl (Amenință 23. N:g6 !) 
22... Taeg (Acum la 23. N:g6 ur
mează Te2-f-) 23.Td2 hG (Pregăteș
te manevra următoare a damei 
Vezi diagrama).

din 
sub 

.atacul celor 4 pioni", 
aici riscurile 
— neplăcerile 

0-0 
9.e:d

24.11(2 DI6 25.N :e3 Dh4 26.Tf3 
T:f3 27.R:f3 D:h3+ 28.Rf2 N:c3
29.DÎC3 Tc3 3O.Rgl Tel+ 31.RE2 
De3-ț- 32.Rg2 Tgl-|-. Albul cedea
ză. (Urmează 33.Rh3 Dg3 mat).

Sergiu SAMARIAN
a

5... 
e:d

RADAR MONDIAL
(Urmare din pag. 1)

de sea- 
crearea 

unitatea 
reunind

cel ce ni le comunică, Chris
tian Bonardelly, redactorul-șef 
al publicației „SEMAINE 
SPORTIVE” din Geneva, 
simte nevoia să-și intituleze 
articolul : „Incredibil, dar a- 
devărat I”

Intr-o amplă dare 
mă, ni se descrie 
„Asociației pentru 
sportului elvețian",
— sub președinția cunoscutu
lui Karl Rappan — preșe
dinți de federații, oameni po
litici, ofițeri superiori, ziariști 
și cîte un sportiv din fiecare 
disciplină. Asociația aceasta 
pare a dubla munca autori
tăților sportive existente, dacă 
nu chiar a li se suprapune. 
Dar proiectele ei sînt de ase
menea anvergură lîhcît — față 
de efectele miraculoase pe 
care le promite — este greu 
de prevăzut o opoziție.

în primul rînd, asociația se 
bazează pe substanțiale sub
venții din partea băncilor el
vețiene, a marilor industrii 
(Oerlikon, Brown-Boveri, Ciba, 
Hoffmann, La Roche) și a de
partamentului militar. Aceste 
subsidii, adăugate veniturilor 
obținute de la sistemul do 
pronosticuri „Sport-Toto”, vor 
fi folosite la construcții spor
tive și la organizarea stagiilor 
de antrenament pentru spe
ranțele sau vedetele sportive.

Prima acțiune, aprobată de 
organele tutelare, va fi su
primarea serviciului militar 
efectiv pentru sportivii de va
loare. Aceștia — denumiți „re
cruți sportivi” — nu vor mai 
urma instrucția mi’itară obiș
nuită, ci vor fi reuniți într-un

centru sportiv militar, cu dis
ciplina adaptată la nevoile 
sportului de performanță, dar 
și cu examene la încheierea 
cursurilor.

Tinerii sportivi talentați la 
schi vor fi concentrați într-un 
super-centru la St. Moritz, unde 
vor locui într-un hotel anume 
construit, împreună cu fami
liile (soții, copii). Programul 
lor va cuprinde nu numai 
antrenamente fizice și de spe
cialitate, ci și lecții de cultură 
generală și de limbi, ba chiar 
lucrări practice, în măsură să 
le asigure o profesiune. în 
afara întreținerii, ei vor primi 
indemnizații (după formula 
olimpică a contravalorii sala
riului pierdut). întreg echipa
mentul le va fi furnizat gra
tuit de către industriașii elve
țieni. Trecînd examenele obiș
nuite profesionale, sportivii 
vor putea lucra în orice me
serie specifică industriei tu
ristice la St. Moritz.

„lată — comentează Serge 
Lang, cunoscutul ziarist și 
consilier tehnic al Federației 
internaționale de schi — cum 
am găsit formula ideală de a 
rămîne amatori fără riscuri".

Experiența elvețiană subli
niază temeiul U'ămîn tării or 
din lumea sportului, în cău
tarea unor soluții logice care 
să asigure respectul și inte
grarea socială a sportivului de 
performanță. Asemenea ten
dințe confirmă spiritul pro
iectului de reglementare a 
statutului „sportivului olirn- 
pip", pregătit de către comisia 
prezidată de Alexandru $i- 
perco și intrat în obiectivul 
sesiunii C.I.O. de la Amster
dam.

Turneul internațional de 
șah Rovinj-Zagreb se apropie 
de sfîrșit. In penultima run
dă, liderul clasamentului. Ro
bert Fischer, a întrerupt în de
zavantaj la Victor Korcinoi. 
dar se pare că el nu va mai 
putea fi egalat, avînd ll*/j 
puncte și două partide între
rupte. II urmează în clasament 
Hort și Smîslov cu cîte 10>/, 
puncte, ■ Petrosian și Glîgorici 
cu cîte 10 puncte.

Șahistul român Theodor 
Ghițescu ocupă locul 12 cu 6 
puncte și o partidă întrerup
tă. El a pierdut partida cu 
Uhlmann și a întrerupt cu 
avantaj la Kovacievici. în 
runda a 16-a S-au înregistrat 
următoarele rezultate : SmîS- 
lov — Uhlmann 1—0; Brown 
— Petrosian 0—1 ; Ivkov — 
Glîgorici *7z—V* ; Hort — Ni- 
cevski 1—0.

După ce 
și sîmbătă, 
de verificare cu puternica re
prezentativă feminină a R.D. 
Germane, selecționata de bas
chet a României va lua parte, 
săptămîna viitoare, la turneul 
de calificare pentru campio
natul european. Inițial, în 
grupa B, ale cărei meciuri vor 
fi găzduite de sala de sport 
din Oradea, erau desemnate 
să participe echipele Româ
niei, Suediei, Austriei și R.F. 
a Germaniei. în ultimul mo
ment, însă, federația de spe
cialitate din R.F. a Germaniei 
ă anunțat că nu va participa 
la acest turneu, astfel că pen
tru cele două locuri califica
torii vor candida doar cele
lalte trei formații. Pentru 
completarea programului, se 
studiază posibilitatea partici
pării. selecționatei orașului O- 
radea.

Cît privește cele două re
prezentative oaspete, ele . și-au 
și anunțat loturile care se vor 
deplasa la Oradea. Astfel, cea 
a Austriei va fi alcătuită din 
următoarele baschetbaliste : 
Inge Zinned (căpitana echi
pei), Elfriede Bochnicek, 
Christa Pany, Christa Nend- 
wisch, Adriane Bilik, Anhe- 
marie Schindler, Hanna Kitz- 
berger, Susarie Vosika, Chris
ta Gregor. Hannelore Wenin- 
ger, antrenor principal — Karl 
Krappel. antrenor secund — 
Heinz Soucek. Suedia va fi 
reprezentată de : Ulla Linden, 
Gertud Olsson, Gun Gorans- 
son, Eivor Eriksson, Brigitta 
Pallmman. Gunilia Jimmer- 
fors, Kerstin Backstrom. Ann 
Eriksson. Ann Hedlund, Britt 
Eriksson. Marita Nyrelius, 
Berit Larsson, antrenor ■—Per 
Erik Erikstam.

0 finală neprevăzută în C.C.E.
Nu credem că s-ar fi gă

sit cineva care, la startul 
actualei ediții a „Cupei cam
pionilor europeni”, unde se 
aliniaseră asemenea competi
tori ca A.C. Milan, Benfica 
Lisabona, Real Madrid, Ba
yern Munchen, Leeds Uni
ted, Ferencvaros, Spartak 
Trnava, să pronosticheze că 
la 6 maj vor sta față-n față 
pentru a-și ’ disputa finala, 
Celtic Glasgow și Fejenoord 
Rotterdam.

FINALELE „CUPEI CAMPIO
NILOR EUROPENI”

1956 (Paris) : Real Madrid
— Reims 4—3

1957 (Madrid) : 
drid — Fiorentina

1958 (Bruxelles) : 
drid — Milan 3—2

1959 (Stuttgart) : 
drid — Reims 2—0

1960 (Glasgow) : 
drid — Frankfurt

1961 (Berna) : Benfica 
Barcelona 3—2

196$ (Amsterdam) : Benfi
ca — Real Madrid 5—3

1963 (Londra) : Milan
Benfica 2—1

1964 (Viena) : inter — 
Madrid 3—1

1965 (Milano) : inter — 
fica l—o

1966 (Bruxelles) : Real 
drid — Partizan 2—1

1967 (Lisabona) : Celtic
Glasgow — Inter 2—1

1968 (Londra) : 
United — Benfica

1969 (Madrid) :
Ajax 4—1.

rîtQr în ofensivă, prin intui
ția și precizia paselor lungi 
(Celtic preferă un 4—2—4), 
trimise puternicilor vîrfuri 
de atac — recrutați dintre 
Wallace, Lennox, Hood și 
Chalmers — sau agilelor ex
treme, Johnstone și Hughes.

Cît despre Fejenoord. ieși
tă de curînd din conul de 
umbră în care prestigioasa 
Ajax ținea campionatul olan
dez, 
mai 
ză 
lui 
vall,
readucerii

nimeni nu putea spune 
mult decît că beneficia- 
de aportul talentatu- 
atacant suedez

imul dintre 
fotbalului

Kind- 
autorii 
suedez

NOUTĂȚI PRE-MEXICANE
PRIMELE ANTRENAMENTE

LA GUADALAJARA

Sosiți la Giiadalăjara, fotba
liștii brazilieni au făcut pri
mele antrenamente. Circa 500 
de amatori de fotbal localnici 

. au asistat la prima evoluție a 
foștilor • campioni, .mondiali. 
Ziariștilor mexicani, cel mai 
în formă li s-a părut atacantul 
Rivelino. Tostao <a făcut doar 
cîteva ture de stadion,, el nu 
a participat la. jocurile cu ba
lonul. Antrenorul Mario Zâ- 
galo a declarat că... „și ju
cătorii care nu sînt în formă, 
iși pot cuceri în următoarele 
săptămini locul în formația 
noastră de bază”. Selecționata 
braziliană urmează să intîl- 
nească la Guadalajara ,o com
binată a statului Jalisco.

ȘI ECHIPA ISRAELULUI 
SE VA ANTRENA IN S.U.A.

orașul american Los Angeles 
unde se vor antrena timp de 
7 zile. După ce vor părăsi Ca
lifornia, echipa Perului va ple
ca la Leon, unde vor întilni 
în cadrul grupei D, reprezenta
tivele Bulgariei, Marocului și 
R.F. a Germaniei.

In aceste zile echipa Israe
lului, care s-a pregătit la alti
tudine timp de peste o săptă- 
mină în Etiopia, urmează să 
plece în S.U.A., unde se va 
antrena în compania unor e- 
chipe americane. Sosirea lotului 
la Puebla este prevăzută pen
tru 18 mai. Antrenorul Schăffer 
a declarat recent că echipa sa 
nu are prea mari șanse, dar

Conform proiectului la acest 
campionat urmează să participe 
cîștigătoarele „Cupelor campio
nilor” din toate continentele. 
Propunerea va fi pusă în dis
cuție cu prilejul congresului 
F.I.F.A., care va avea loc 
înaintea începerii turneului fi
nal din Mexic.

surprizele în fotbal nu 
excluse...

„DISCUL DE AUR” 
AL LOTULUI ENGLEZ

nu vor cîștiga

Real

Ben-

Ma-

Manchester
4—1
Milan —

echipa sco-Și chiar dacă
țiană a dobîndit trofeul în 
suprema competiție europea
nă intercluburi în anul 1967, 
forma mai recentă n-o mai 
recomanda printre cei mai 
autorizați concurenți. Fără a 
avea un drum lesnicios pînă 
în semifinală — Celtic a eli
minat pe F.C. Basel, Benfi
ca și Fiorentina — meciul 
cu Leeds United părea, prin 
șansele hîrtiei, să 
punctul terminus al 
din Glasgow. Spre surprin
derea tuturor, însă, 
verzi”

în turneul final al C.M. Be
neficiind de un start lansat 
— după K.R. Rejkjavik, a 
eliminat din competiție pe 
deținătoarea „Cupei intercon
tinentale”, A.C. Milan ! — e- 
chipa din Rotterdam a tre
cut în semifinală și de reve
lația actualei ediții, Legia 
Varșovia.

Antrenorul Ernst Happel, 
departe de a fi îngrijorat de 
imputările presei la adresa 
ineficacității atacului (în ul
timele 7 meciuri din compe
tițiile interne, disputate îna
intea semifinalei cu Legia, 
Fejenoord înscrisese doar 7 
goiuri) a reamintit tuturor 
că golaverajul echipei sale 
era 60—11 (din 26 meciuri), 

implicit, 
conduse

APROAPE
5 000 000 DE SPECTATORI 

AU URMĂRIT 
PRELIMINARIILE C.M.

După ce a centralizat toate 
datele privind numărul specta
torilor care au 
preliminariile 
natului mondial, F.I.F.A. 
dat publicității cîteva 
la jocurile din grupe au 
4 800 000 de spectatori 
record față de edițiile 
dente). Cel mai mare 
de spectatori a fost înregistrat 
la meciul Brazilia—Paraguay de 
pe stadionul Marocana : 183 341, 
în timp ce numărul cel mai 
mic a fost marcat la jocul 
dintre S.U.A. — Bermude : 
doar 500 !

asistat la 
campio- 

a 
cifre : 
asistat 
(cifră 

prece- 
număr

sînt

UN CAMPIONAT MONDIAL 
PENTRU ECHIPELE DE CLUB?

Ultimul număr al revistei 
„F.I.F.A.-News”, organ al 
derației internaționale de 
bal, publică un interesant _ 
ticol privind posibilitatea or
ganizării unui campionat mon
dial . rezervat echipelor de club.

BULGARIA

însemne 
echipei

„zebrele 
(Celtic are tricouri în 

dungi verzi-albe) au cîștigat 
ambele manșe (1—0 și 2—1). 
în meciul retur de la Glas
gow asistau 135.000 de spec
tatori pe Hampden Park 
doborînd recordul de asisten
tă al competiției. Căpitanul 
echipei este fundașul Bobby 
McNeil, dar, după cum afir
mă celebrul său antrenor, 
Jock Stein, cel care-i defi
nește jocul este mijlocașul 
Bobby Murdoch, cu predilec
ția sa pentru contraatac, pen
tru jocul ofensiv. Acesta, 
foarte tenace și decis în a- 
părare, are un aport hotă-

ceea ce însemna, 
relevarea apărării, 
de căpitanul formației, Israel 
și în care evoluează și fos
tul jucător al lui Ajax, Van 
Duivenbode. Dar, cu discre
ție, a pus accentul în pregă
tirea echipei sale pe compar
timentul ofensiv al cărui pi
vot este Kindvall, golgeterul 
campionatului olandez, dar 
care nu se poate dispensa de 
centrările 
Moulyn și 
viturj de 
lui Van 
golului ce 
narea lui Milan.

Deci, o finală neprevăzută 
e 

are 
este

PERUVIENII
SINT LA LOS ANGELES

In drum spre Mexic, fotba
liștii peruvieni s-au oprit în

fe- 
fot- 
ar-

Chiar dacă __
„Cupa Jules Rimet”, compo
nent i lotului de fotbal al An
gliei sînt pe cale să eclipseze 
cu discul lor „Back Home” 
(„Ne vom reîntoarce”) faima 
cunoscutei formații de muzică 
ușoară „The Beatles”. Acest 
disc, care cuprinde o singură 
melodie, a fost imprimat înain
tea plecării fotbaliștilor en
glezi spre Mexic și este inter
pretat de... corul celor 28 de 
selecționabili. Imediat după 
lansarea sa pe piață, discul a 
devenit un veritabil 
fiind considerat în 
„șlagărul zilei”.

triumf, 
Anglia drept

U.R.S.S. 3-3 (1-2)
SOFIA 5 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). ieri 
seara, pe stadionul Vasil Levski 
s-a desfășurat meciul internațio
nal dintre primele echipe ale

s-a

nai dintre primele
Bulgariei și U.R.S.S. După 
meci interesant, întilnirea __
terminat la egalitate : 3—3 (1—2). 
Pentru gazde au marcat Jekov 
(mln. 3 și 66), șl Bonev (min. 
70), iar pentru oaspeți Evriujihin 
(min. 19), Bișevet (min. 41) și 
Nodia (min. 75). Brigada de ar-

bltri, A. Rădulescu (centru) și 
A. Bentii, C. Petrea (la linie) a 
condus echipele : BULGARIA :
Simeonov — Salamanov, 
mitrov, Jecev, Aladjov, 
Nikodinov, Dermendjiev, 
pov), Bonev, Jekov, Marasiiev. 
U.R.S.S. : Kavazașvili — Dzod- 
zuașvili, Sesterniov, Lovcev, Ka- 
plicinîi, Serebrianikov, Muntean, 
Kiseliov, Bîșeveț, Parkuian (No
dia), Evriujihin.

Toma HRISTOV

I. Dt- 
Penev, 

(Po-
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calculate ale lui 
de fantasticele lo- 

cap ale mijlocașu- 
Hanegen, autorul 
a consfințit elimi-

în C.C.E. în 
greu să afirmi 
prima șansă și 
out-sider. De aceea punem și 
noi punct, nu înainte însă 
de a reaminti că arbitrul me
ciului va fi cunoscutul cava
ler italian al fluierului Con
cetto Lo Bello, căruia i se 
dă, astfel, o compensație pen
tru absența sa din Mexic.

care 
cine 
cine

— p. sl.

TELEX
Turul ciclist al Spaniei 
a continuat cu desfășura
rea etapei a Xl-a (Sara- 
gosa—Calatayud). Pe pri
mul loc s-a > asat Rini 
Wagtmans (Olanda), care
a terminat cei 116 km în 2h 52:30. în cla
samentul general continuă să eon ducă spa
niolul Luis Ocana.■
La Los Angeles, Dick Railsback a sărit 
5,18 m la prăjină, Georges Carty a fost cro
nometrat în 13,7 
Gary Hardway a

la 120 yarzi garduri, iar 
aruncat discul la 61,21 m.

de la Madrid s-a încheiatTurneul de tenis
cu victoria lui Manuel Șantana, învingător 
în finală asupra lui Lew Hoad cu 6—3, 
8 -10, 6—3, &—0.

La Praga s-a disputat întilnirea amicală de 
rugby dintre echipa Cehoslovaciei și selec
ționata secundă a Franței. Oaspeții au obți
nut victoria cu scorul de 53—6 (18—3).

Le Belgrad, echipa femi
nină a Iugoslaviei a în
trecut cu 67—57 (23—25)
reprezentativa Italiei. în- 
tr-un alt joc, baschetba
listele bulgare au dispus

cu scorul de 65—54 (44—30) de formația 
Ungariei.

Sel' - nata masculină de baschet, a iugo
slaviei a susținut un joc de verificare la 
Subotița în compania reprezentativei Unga
riei, obținînd o victorie clară cu 89—44 
(34—14).

La Forte dei Marnii s-a rejucat finala „Cu
pei Europei” la fotbal rezervată echipelor 
de amatori : Spania — Olanda 2—1 (1—0).

Cursa ciclistă internațională, desfășurată la 
Mont de Marsan (100 km), a fost ciștigată 
de francezul Lucien Aimar. învingător la 
sprintul final asupra compatriotului său 
Guimard în 2h 26:03. Eddy Merckx a ocu
pat locul șase, la 40 sec. de învingător.


