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ÎNAINTE DE PLECAREA ÎN MEXIC:

ROMANIA-IUGOSLAVIA 0-0
ș i... m a i multe semne de întrebare

Joi 7 mai 197

I Alertă în careul oaspeților, cu Neagu și Dembrovschi 
amenințători... Ca în atîtea rînduri, însă Holcer va 
respinge ! Foto : THEO MACARSCIIIDOAR O

După felul în care începuse 
ultimul test anle-Mexic, se 
părea că tricolorii noștri vor 
tranșa în favoarea lor ami
cala rivalitate cu „ll“-le lui 
Rajko Mitici. Fotbaliștii ro
mâni porniseră din start de
conectați, gîndeau fază cu fază, 
vizînd o victorie convingătoare, 
cu armele jocului lucid și ae
risit. Fotbalul mai curat, mai 
cursiv și — în fine — mai lo
gic în toate cele 3 zone, iși 
avea, poate, explicația în fap
tul că, exceptând tricoul cu 
nr. 9, de la Dinu și pînă la 
Lucescu, în teren se aflau ju
cătorii care încheiaseră sezo
nul 1969, obținînd acea mult 
dorită califiearp la turneul fi
nal.

Intr-adevăr, Dinu și Radu 
Nunweiller se sincronizau des
tul de bine in treimea de mij
loc. Dobrin, ca dispecer, se 
simțea și el bine, mai in lar
gul său, știindu-1 aproape, in

REPRIZĂ...
raza sa de acțiune, pe acest 
Dembrovschi, un jucător atît 
de receptiv la jocul combina
ție, rafinat. Și Mircea Lucescu 
se străduia să „lege" ceva cu 
Neagu (mai inspirat și mai 
activ la început), căuta, în 
plus, ca de obicei, și alte cu
loare prin care să se infiltreze 
de unul singur sau cu sprijinul 
coechipierilor. Lucrurile se 
desfășurau mulțumitor — ți- 
nînd cont de prestigioasa re
plică a adversarului — și in 

.situațiile de apărare, grație 
unei judicioase organizări a 
defensivei,. în care fiecare a- 
părător iși știa rolul lui : Dan 
il marca eu strictețe pe Bu- 
kal, pionul cel mai avansat al 
atacului iugoslav, Dinu (foarte 
laborios în prima repriză) il 
supraveghea îndeaproape pe

G. NICOLAESCU

(Continuare în pag. a S-a)

FILMUL
în urma tragerii la sorți, 

gazdele dau lovitura de în
cepere a partidei și preiau 
inițiativa în joc, pe care o 
vor menține aproape conti
nuu în primele 30 de mi
nute.

Min. 7: după cîteva încer
cări ofensive mai timide, 
între care o centrare înaltă 
în careu a lui Sătmăreanu 
și un reușit schimb de pase 
între Lucescu și. Neagu, îm
pins pînă în careul advers, 
se produce prima mare 
ocazie de gol a echipei noa
stre: Lucescu demarează
splendid pe stînga Și pa-

JOCULUI
sează apoi ideal spre Dinu 
care, venit din urmă în vi
teză, reia fulgerător mingea, 
■însă portarul Mutibarici, cu 
un reflex admirabil, o tri
mite în corner.

Min. 11: Radu Nunweiller 
dă o pasă de-a latul terenu
lui, Dobrin face o fentă și 
lasă mingea să curgă spre 
Sătmăreanu, care își în
cearcă forța șutului, dar re
flexul lui Mutibarici se re
petă-

Min. 20: Dembrovschi este
I. MITROFAN

(Continuare în pag. i 3 a)

Orice s-ar spune, portarul Mutibarici a 
apărat fără greșeală... lată-l intr-o fază 
în care pare bătut, dar nu! Mingea șu
tată cu sete de Dinu va fi deviată peste 
bară...

ROMÂNIA

5ATMAREANU
DINU

ADAMACHE
LUPESCU DAN

NUNWEILLER VI
MOCANU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—-------- DEMBROVSCHI DOBRIN NEAGU. LUCESCU

in „Cursa munților"

Luigi Ongarato păstrează tricoul galben, 
grație unui avans de 5 secunde

B Antonin Bartonicek în
vingător în etapa a ll-a 

B Azi, un examen dificil: 
circuitul montan

SINAIA, 6 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). — Inițial 
facilă (72 km fără mari di
ferențe de nivel, singurul ur
cuș fiind Posada), etapa a 
Il-a a „Cursei munților1* pă
rea să fie doar un util mij
loc de pregătire pentru circui
tul montan de joi, cel care-1 
va hotărî pe grimperul nr. 1 
al întrecerii și. sperăm, va 
clarifica — prin departajare 
— situația cicliștilor din frun
tea clasamentului. Dar, cum 
în majoritatea cazurilor soco
telile de acasă nu se potri
vesc cu cele din tîrg, așteptă
rile au fost infirmate. Vre
mea, mai capricioasă ca ori- 
cînd în această primăvară, a 
picurat puțin venin în apa de 
trandafiri. O ploaie torenția- 

f lă s-a abătut asupra defileu
lui Văii Prahovei la ora a- 
miezii, tocmai cînd plutonul 
multicolor se pusese în miș
care. Biciuiți de rafale, ci
cliștii alergau ca niște năluci, 
înscriindu-se cu un curaj 
demn de admirat pe serpen
tinele Posadei, spălate din 
belșug de ploaie. Mai întîi 
Prusek, apoi Vagneți, Ulm și 
Altmann sînt obligați să 
schimbe baieurile. Iată sin
gurele evenimente pe care le 
notăm pînă în apropiere de 
Cîmpina, unde zona averselor 
se încheie brusc.

Atingem Băneștii, punct de 
întoarcere, după 45 minute de 
la plecare, ceea ce înseamnă 
că s-a rulat cu o viteză me
die orară de 50 km! Se iniția
ză o acțiune la care participă 
Wanzlik, Teodor, Tudoran, 
Hrisoveni, Virgil și Turek, 

X dar plutonul zvîcnește ca o 
' săgeată pe urmele lor, anihi- 

lîndu-le intențiile ofensive.

La Comarnic, ploaia — a- 
cum mai domoală — ne ia 
din nou în primire. Masivul

Hrislache NAUM

(Continuare in pag. a 2 a)

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE BASCHET DE LA GALAȚI

De vineri pînă duminică se 
dispută la Galați un turneu in
ternațional de baschet mascu
lin, la care iau parte echipele

Dinamo Hradek Kralove (Ce
hoslovacia), Steaua, Academia 
militară București și Politeh
nica Galați,

Arbitri : Petar Nikolov (la centru), Boris Rusev și Ivan Ciurhakov (la linie), toți din 
Bulgaria.

GIAICI BUKAL BAJEVICI
JERCOVICI (min. 46 OBLAK) PETKOVICI STEPANOVICI
RAJKOVICI HOLCER DOJCINOVSKI TESAN

MUTIBARICI

IUGOSLAVIA
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I lună,ncepînd cu această lunv, 
în școli își încep efectiv 
activitatea noile asociații 
sportive. Este un moment 
care reține atenția. Se aș
teaptă un slart lansat și, 
prompt. Veci,ea formă de 

a activității sportive a ele-
bineînțeles, 
organizare 
vilor, blocată de inerții si dovedindu-se 
potrivnică elanurilor spontane, simțea 
nevoia unei înnoiri, care să ofere un 
alt cadru, mai adecvat, să educă, fo- 
losindu-se întreaga experiență de pînă 
acum, rezolvări radicale atît în acti
vitatea sportivă de masă cit și în cea 
de performantă. Ideea care cișligă cel 
mai larg teren este aceea a angrenării 
TUTUROR ELEVILOR în sport, converti
rea întregului tineret la cultul mișcării. 
Se speră, 'in fine, că acum, în plin marș 
spre maturizare, elevii investiți cu nobi
la misiune de a conduce noile asociații, 
vor stabili mai exact, îndrumațți de or
ganizațiile U.T.C., de conducerile li
ceelor și de profesorii de specialitcre, 
direcțiile de ofensivă în disciplinele 
sportive îndrăgite de colegii lor. Exis
tă suficient de multe dovezi că nu va 
fi vorba doar de o schimbare de nume.

Dar, dacă în materie de activitate 
sportivă de masă lucrurile par să fie 
canalizate pe un făgaș foarte precis, 
mai dificile, se anunță, în schimb, 
aspectele ce le comportă ac
tivitatea de performanță, de Joc ne
glijabilă, școola rămînînd, după cum 
se știe, principala pepinieră de valori . 
și în sport. Acum, o dată cu înființarea 
asociațiilor sportive școlare apairs ge- 
neralizată acțiunea de patronare a a- 
cestora de către mari cluburi. Tn acest I 
context, sportivii școlari vor beneficia 1 
de sprijin material și tehnic, vor avea 
prilejul să învețe — și mai mult — din 
experiența unor mări campioni și re- 
cordmeni.

Numai că vizavi de aceste avantaje i 
apar și unele obligații, morale îndeo
sebi. Ăr fi o chestiune de onestitate, ' 
de pildă, ca echipele liceului din Calea i 
Dorobanților, atunci cînd iau parte la 
competiții cu caracter republican, cam
pionate Ici nivelul juniorilor ‘ sau mult | 
apreciata divizie școlară și de juniori 
(este cazul formațiilor de baschet, bă
ieți și fete) să apară sub titulatura co- i 
mună : „Dinamo — Caragiale". Tn a- 
ceastă accepțiune, și alte echipe ar 
putea fi numite: „Steaua — Tudor i 
Vladimirescu", „Rapid — Aurel Vlaictj", | 
„Progresul — Gheorghe Lazăr" ș.a.m.d.

O asemenea formulă-simboi nu tre- | 
buie însă înțeleasă ca 
clubului tutelar în viața 
five a liceului în cauză, 
modalitate de a marca 
în intenția nedisimulată 
ciație sportivă școlară-club să determi 
ne un sprijin șl mai substanțial, să f w 
stabilită de la început o colaborare ? 
cit mai rodnică, pe verticală.

Factorii direct ’ ' '
mers al noilor asociații sportive. Mi
nisterul Tnvătămîntului, C.C. al U.T.C. și 
CNEFS au desigur calitatea să reflecte
ze asupra acestei propuneri transmisă 
ziarului de către numeroși elevi, profe
sori și antrenori, propunere care o dată 
materializată n-ar face decît. să con
semneze o stare de fapt. Deci...

Tiberiu STAMA

PORȚILE SÎNT DESCHISE!
NU DORIȚI SĂ INTRAȚI?

Un raid-anchetă dezolant: trei baze sportive 
șomează in așteptarea iubitorilor de mișcare

Salutam, cu o lună în urmă, inspirata inițiativă de a se deschide — pentru toți ama
torii — porțile marilor baze sportive, facilitindu-se astfel împlinirea vechiului dezi
derat de apropiere (mai concretă) a maselor de mișcare, de educația fizică. Făceam 

totodată cunoscut programul de acces la are nete ce se ofereau cu atîta generozitate și 
invitam tineretul să profite din plin de această rîvnită și mult așteptată ofertă. ,

După o lună — considerată de acomodare — 
sportive ale Capitalei, dornici să-i vedem pe

CLUBUL PROGRESUL, în
tr-o zi de luni, pe la ora 17.

O floră fastuoasă și o li
niște ce amintește oazele 
verzi de la Băneasa și Snagov 
fac din această incintă — de 
altfel una din cele mai plă
cute ale Bucureștiului — un 
ideal cadru pentru un ceas 
de refacere fizică și recon- 
fortare intelectuală.

Desigur — ne spuneam, 
trecînd pe lîngă cușca „cer
berului" de la intrare <— 
mulți trebuie să fie aceia 
care au luat cu asalt nume
roasele terenuri aflate din
colo de maiestuoasele perdele 
verzi. Dar...

în „separeul" din dreapta 
— cel care constituie prima 
platformă de jocuri sportive 
— n-am avut satisfacția să 
descoperim nici o siluetă.

MONEA, INDISPONIBIL
în urma meciului cu Năstac, 

Monea a devenit indisponibil 
pentru aproximativ o lună. 
După cum se știe, în partida 
semifinală, din cadrul 
din Mexic, cu polonezul 
gan. Monea a suferit o 
tură a oaselor nazale. Se 
că după întâlnirea cu Năstac. 
fractura s-a redeschis. Medi
cul lotului, P. Radovici, ne-a 
spus : „Dacă radiografia va 
confirma diagnosticul, Monea 
trebuie supus unei noi inter-

J.O. 
Dra- 
frac- 
pare

venții chirurgicale la nas, care 
îl va ține 30 de zile nu numai 
în afara ringului, dar și de
parte de sala 
ment“.

Sperăm că 
grav, astfel că 
gilist își va putea relua re
pede locul în cadrul echipei 
reprezentative, care are de 
susținut, în perioada ce ur
mează, numeroase și dificile 
partide internaționale.

de antrena-

nu este nimic 
excelentul pu-

iată-ne intr-un raid pe la cîteva din bazele 
amatori la lucru.
nivelată, și 

albe ale
Zgura, perfect 

imaculatele linii 
marcajului ne demonstrau că 
în acea zi — zi de larg acces 
— nu călcase nimeni pe a- 
colo.

Porț.i de handbal și coșuri 
de baschet, singure și

pendate în după-amiaza aceea 
superbă stăteau în așteptarea 
vreunui amator (din mulți
mea celor care, de ani întregi.

Nușa MUȘCELEANU
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o imixtiune o 
asociației sper- 
ci numai ca o 
acest mecenat, 
ca relația aso-

interesați de bunul

ASTĂZI ETAPĂ

DE HANDBAL
Astăzi este programată 

etapa a XXI-a a campiona
tului republican masculin de 
handbal de categoria A. 
Cu acest prilej vor avea 
loc cîteva meciuri deosebit 
de atractive, atît prin va
loarea formațiilor ce se în
fruntă, cit și prin miza 
mare pusă în joc. De pildă, 
la Timișoara se vor intîlni. 
Politehnica și Universitatea 
București, rezultatul fiind 
decisiv pentru ocuparea lo
cului III în clasament. Iată: 
însă programul complet al 
partidelor de handbal de 
azi : BUCUREȘTI : Steaua 
— Voinfa și Dinamo — Mi
nerul Baia Mare (stadion 
Dinamo, începind de la ora 
16.30) ; BACĂU : Dinamo — 
Dinamo Brașov ; PLOIEȘTI: 
Rafinăria Teleajen — Uni
versitatea Cluj ; TIMIȘOA-- 
RA : Politehnica — Univer
sitatea București.

(Continuare tn pag. a 2 a)

Singure și suspendate, în după-amiaza aceea superbă de primăvară, panourile de baschet 
de pe Progresul așteaptă vreun amator care să le scoată din nedorita lor solitudine.
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CROSUL TINERETULUI- 
IN PREAJMA FINALEI BRAȘOV, (prin telefon, 

nostru.)- Astăzi

J GUADALAJARA
ca aceasta, 

masă rezer- 
o asemenea 

PARTICI- 
CROSULUI

locfl^ate că nici' o altă ediție — 
a Wia — -a unei competiții de 
vată tineretului, nu a cunoscut 
afluență : PESTE 1 200 000 DE 
PANȚI LA PRIMA FAZA A
TINERETULUI. Iată-ne, deci, într-adevăr. în 
fața unei adevărate acțiuni sportive care a 
captat interesul unei imense părți a tineretu
lui țării. De astă dată se poate scrie, fără 
nici o rezervă, despre o reală reabilitare a 
crosului, unul dintre sporturile care nu numai 
că fortifică sănătatea, dar îi asigură tânăru
lui domic de performanță, o excelentă pre-' 
gătire fizică.

La faza județeană a Crosului tineretului de 
la Timișoara au fost prezenți peste 600 de 
participanți. Astfel Banatu) a dorit să con
firme, încă o dată, că este... fruntea. Să fie, 
oare, acesta, un avertisment că la faza finală 
pe care o va găzdui, orașul de pe Bega va 
cuceri cele mai multe titluri ? Nu este ex
clus I Dar și în alte județe numărul partici
panților la faza premergătoare finalei s-a 
apropiat de 600. Cu asemenea performanțe 
se pot lăuda organizatorii Crosului tinere
tului din județele Alba, Cluj, Galați. Iași, 
Mure® și Satu Mare.

La Tîrgoviște faza județeană a avut 
în ziua de 3 mai. Dintre cei 420 de concu
renți care s-au întrecut pe stadionul Meta
lul, majoritatea au format-o tinerii și tinerele 
din localitățile rurale ale Dîmboviței. Adoles
cenți cu sănătate de fier, capabili — după 
cum ne-a relatat un medic prezent la com
petiție — să parcurgă și distanțe mai mari 
decît cele stabilite prin regulament. Ceea ce 
ne face să credem că n-ar constitui o sur
priză dacă Sofia Ioniță (cîștigătoare la cate
goria de virată 15—16 ani) sau seniorul Va- 
sile Bărbieru — pe care ii vom întîlni la 
Timișoara — s-ar reintoayece acasă cu titlu
rile de învingători la faza finală. ,

Ultimele faze județene au mai avut Ioc în 
zilele acestea și la Galați, Turnu-Severin, 
Brașov și Sibiu. Acum, concurenți! cei mai 
buni dintre cei buni se pregătesc pentru ul
timul asalt. Sibienii aleargă zilnic cite 10 km 
în frumosul parc al orașului lor și, după cîte 
sintem informați, vor continua antrenamen
tele pînă aproape de ora plecării la Timi
șoara. Aspiră și ei, desigur, la titluri.

Dar care dintre finaliști nu se vor încunu
nați drept cîștigători ai actualei ediții ?

Ion GAVRILESCU

După turneul din Bulgaria

ANTMNORUl Gh. VOICIIIESCU „CUPA

6 
de la trimisul
s-a disputat reuniunea juni
orilor miei, în ring ureînd nu 
mai puțin de 48 de boxeri, 
învingătorii s-au calificat 
pentru finalele de sîmbătă. 
Pentru a satisface curiozita
tea amatorilor de box, publi
căm cîteva dintre perechile 

. ce-șî vor disputa titlurile de 
campioni ai țării: cat. mi
nimă — V. Soroceanu (Nico- 
lina Iași) — I. Vladimir (Di
namo Buc.), muscă — V. 
Neagu (Dinamo Buc.) — N. 
Ouatu (Dinamo Bacău), co
coș — C. Manea (Voința Bu
zău) — N. Panait (Voința 
Ploiești), pană — D. Amza 
(Progresul Buc.) — E. Stoica 
(Voința Brăila), semiușoară 
— N. Bogdan (Constr. Galați) 
— I. Miron (C.S.M. Cluj), 
ușoară — V, Lupu (Unirea 
Iași) — M. Mircea (Tracto
rul Brașov), semimijlocie — 
M. Lupu (Auto Măcin) — Tr. 
Popescu (Viitorul Buc,).

în semifinală Soroceanu 
(Iași) a opus combativului 
său adversar, P. Nicolae (Vii
torul Vidra), o tehnică net

Pus k.d. în pri- 
și avertizat în al 

lovituri cu

superioară. 
mul rund 
treilea pentru 
mănușa deschisă, boxerul din 
Vidra n-a avut cum să spere 
în victorie.

Trimis la podea dintr-o 
clară directă la ficat, craio- 
veanul M. Antonie a încercat 
să simuleze lovitură sub 
centură. După ce a fost nu
mărat (iar adversarul său, V. 
Neagu — Dinamo Buc., aver
tizat) Antonie a reluat lupta 
fără nici o dificultate... Atacu
rile sale nu au fost, însă, 
efectuate cu luciditate, în 
timp ce dinamovistul l-a o- 
prit mereu cu contre exce
lente, cîștigînd pe merit la 
puncte.

Un serios candidat la cen
tura „semimijlociilor" se a- 
nunță Marcel Lupu din Mă
cin, care l-a învins, fără drept 
de apel (ab. II), pe Gh. Man- 
ciu (C.S.M. Cluj). Posedînd o 
viteză de execuție deosebită 
și un punch de temut, 
Lupu n-a lăsat adversarului 
său nici Un moment de res- 
piro.

Romeo CALARAȘANU

ROMÂNIEI1
In fazele zonale Concursul republican de lupte

Mă gîndeam să rog se
cretariatul de redacție să-mi 
îngăduie a scrie această 
cronică joi, după meciul 
de miercuri, cu sirbii. Va 
fi un meci edificator — 
zice toată lumea. Vom ve
dea cum stăm cu atacul, 
cum 
cum 
cred 
fără 
ciul 
meci nu e edificator, pînă 
nu începe corrida mexicană. 
Putem să-i snopim pe 
sîrbi, sau, invers, să ne dea 
ei ce ne-au dat niște bel
gieni înainte de Wembley 
— nimic nu va fi edifica
tor. Cine se tiită puțin 
peste lume azi, vede că to
tul merge Intr-o brambu- 
reală adorabilă, pe 
vom descurca abia 
finală.. Brazilienii 
fac meci nul cu 
niște copii bul
gari, sovieticii în
casează două go
luri, la Moscova, 
de la polonezi, 
vest-germanii se 
uită lung la spa
nioli, România B 
(!) ride de El Sal
vador și e egala 
Mexicului etc., 
etc. Dacă am lua 
toate astea drept 
edificatoare, am 
alte grupe la

stăm cu apărarea, 
stăm în general. Nu 
— și iată-mă scriind 
să țin seamă de me- 
edificator. Nici un

care o 
în ziua

țările — să vorbească două 
minute, la sfîrșit, mai pu
țin decît despre englezi. 
Trei secvențe cu Bobby 
— nici una cu Rică, la 
Reims! Televiziunea fran
ceză a transmis toț meciul, 
noi n-am putut prezenta 
nici o fotogramă. Am im
presia că bunii noștri amici 
se pregătesc pentru o ca
rieră diplomatică. Toată •- 
misiunea era sub semnul 
acelei celebre formule fo
losite de purtătorii d.» cu- 
vint ai președinților încur
cați in fața unei danda
nale: „no carnmerut!" (nici 
un comentariu !). în două 
fraze, Țopescu ne-a spus 
că jocul n-a mers la 
Reims, dar că redacția e 
partizana calmului in pre
gătire. Perfect. Dar una e 
să pledezi calmul și alt»

pot ieși din anonimat"
Trei tineri alergători de 

dirk-track, și anume Ion Bo
bîlneanu (Voința București), 
Cornel Voiculescu și D. Do- 
fere (Steaua), însoțiți de fos
tul internațional Gh. Voicu- 
lescu, actualmente antrenor, 
au întreprins un turneu prin 
cîteva orașe bulgărești. Spor
tivii români au participat, a- 
lături de concurenți din U- 
niunea Sovietică și Bulgaria, 
Ia un antrenament comun în 
localitatea Loveci și, apoi, la 
reuniuni desfășurate pe piste
le din Sofia, Șumen și Ruse.

— Știrea inserată în co
loanele ziarului nostru, prin 
care am anunțat victoria lui 
Ion Bobîlneanu în concursul 
de la Șumen, a surprins chiar 
și pe cei mai înfocați susți
nători ai sibianului.

Bobîlneanu a avut

MOTOCICLIȘTII ROMÂNI- 
PRINTRE FRUNTAȘII 

CONCURSULUI DE LA TRZIC
39 de alergători din 10 țări 

ai» luat startul în concursul 
internațional de motocros care 
s-a desfășurat pe un traseu 
situat lîngă orașul iugoslav 
Trzic. Ștefan Chițu și Cristian 
Dovids s-au numărat printre 
animatorii întrecerilor, clasîn- 
du-se printre fruntașii cursei: 
1. V. Brovning (Anglia), 2. 
I. Stanek (Cehoslovacia), 3. 
ȘTEFAN CHIȚU. 4. A. Olson 
(Suedia), 5. CRISTIAN DO
VIDS. Motocrosiștii noștri vor 
participa la etapa a doua a 
campionatului mondial, pro
gramată în ziua de 10 mai pe 
traseul de la Maribor.

în 
sovieticul Valentin Moiseev, 
campion unional la pistele de 
gheață și fost vicecampion 
mondial, în C. Dcmehiv 
(U.R.S.S.), P. Petkov, cam
pionul Bulgariei ș.a. adver
sari puternici și cu rutină 
în arena internațională. In 
prima manșă, l-a intreeut de 
o manieră entuziastă pe Moi
seev, iar apoi a trecut — în 
același stil — și de ceilalți 
favoriți, cîștigînd, cu o sin
gură excepție ci nd a sosit 
din motive tactice pe locul 
secund, toate manșele. Cor
nel Voiculescu s-a clasat pe 
locul 12, iar D. Dobre pe 13 
din 16 concurenți.

— Cum au evoluat elevii 
dv. în celelalte confruntări ?

— După părerea mea, bine. 
Concursurile de la Sofia și 
Ruse au revenit reputatului 
alergător sovietic Valentin 
Moiseev, reprezentanții noș
tri numărîndu-se printre a- 
nimatorii întrecerilor. Deși 
toată lumea a fost cu ochii 
pe Bobîlneanu, acesta a ocu
pat locul 6 la Sofia și 4 Ia 
Ruse, băiatul meu (n.n. Cor
nel’ se anunță un demp ur
maș al tatălui șău) de pe lo
cul 9 la Sofia a urcat pe 6 
la Ruse. Dobre a fost rezer
vă, iar la Sofia a ocupat lo
cul 10. Prinzînd încredere în 
forțele lor, băieții noștri au 
avut o comportare ascen
dentă. Creîndu-Ii-se condiții 
mai bune de pregătire și 
luînd cît mai multe star
turi internaționale, specialiștii 
noștri în dirk-track 
vea posibilitatea să 
leze noi cunoștințe, 
din anonimat.

„Cupa României" la oină a 
ajuns în fazele superioare. 
Astfel, vineri încep întrece
rile zonale după următorul 
program: 8—10 mai — Brăila; 
15—17 mai — Deva și Curtea 
de Argeș ; 22—24 mai —
Beiuș. în zona de la Brăila 
își vor disputa întâietatea e- 
chipele Spicul Avrămeni (jud. 
Botoșani), Recolta Gropnița 
(judi Iași), Biruința Ghe- 
răești (jud. Neamț), Energia 
Rîmnicel (jud. Buzău), Avîn- 
tul Frasin (jud. Suceava) și 
Victoria T.R.C.L. Galați.

Primele două echipe cla
sate în fiecare zonă se vor 
califica în finala pe țară, 
programată între 5—7 iunie 
pe stadionul din Mangalia.

• între 14 și 16 mai se 
va disputa la Craiova tur
neul de calificare în cam
pionatul categoriei A. Se vor 
întrece echipele 
Voința, Muscelul 
Metalul Bocșa 
U.M. Timișoara,
primul loc în cele 4 serii ale 
categoriei B, în cadrul cam
pionatului republican pe e- 
chipe. La Craiova, meciurile 
vor fi eliminatorii. Echipele

de la Tg. Mureș

TG. MUREȘ, 6 (prin telefon), 
în cea de a doua zi a concursu
lui republican de primăvară al 
juniorilor la lupte greco-romane, 
care se dispută în sala I.M.F. din 
localitate, am asistat la întreceri 
remarcabile. Zeci de tineri luptă
tori, juniori mici șl mari, dau 
dovadă de multă virtuozitate în 
abordarea partidelor. Nu lipsesc 
din meciurile lor nici dîrzenla, 
nici elementele tehnice executate 
cu multă corectitudine. Miercuri 
după-amiază, în ajunul confrun
tărilor finale, se cunoșteau doi 
dintre cîștigătoril competiției : 
A. POPA (pinamo Bacău) — cat. 
70 kg și I. MURJA (Olimpia Satu 
Mare) — cat. 60 kg — ambii la 
juniori mici.

Pentru ultimele întreceri, cele

A.S.A. Tg. Mureș și Progre
sul Brăila, clasate pe ultimul 
loc în categoria A, îți vor 
disputa ultima șansă, în me
ciuri tur-retur, pentru a ră- 
mîne în prima categorie. Ele 
se vor întîlni la 9 mal la 
Tg. Mureș și la 16 mai la 
Brăila. învinsa va retrograda 
în categoria B.

• Ieri au plecat la Riga, 
pentru a participa la un tur
neu internațional, boierii 
O. Amăzăroaie, A. Simion și 
A. Iancu, însoțiți de antre
norul Cristian Panaitescu.

vor a- 
acumu- 
să iasă

TRAIAN

calificat 
cinci) o 
care pu- 
corapor-

de joi dimineață, s-au 
(după tururile patru șl 
serie de sportivi despre 
tem spune că au avut o ____
tare bună, cîștigînd cu multă si
guranță meciurile susținute. Iată 
cîteva dintre perechile care 
vor întrece y ' ”
juniori mici — 
mo Bacău) — E. Hanganu (C.S. 
Pitești) — — • - — ------ —
(Progresul 
(Avlntul * 
Borbely 
P. Pîrvu
D. Buga , .. ______ , _____
clan (Nicollna Iași) — 81 kg ; V. 
Iuga (Mureșul Tg. Mureș) — N. 
Scliira (U.M. Timișoara) — cat. 
grea. Juniori mari : I. Dulică 
(C. S. Cîmpulung Muscel) — G. 
Nlca (Rapid Buc.) — 52 kg; M. 
Clutan (Rapid Buc.) — I. Moldo
van (Crișul Oradea) — 60 kg ;

Huber (Sirena Sibiu) . — E. 
(Vagonul Arad) — cat.

se
pentru locurile 1 : 

V. Penclu (Dlna-
65 kg ; FI. Crăciun 

Buc.) — I. COroș 
Botoșani) — 70 kg; șt. 
(Olimpia Satu Mare) — 
(C.S.M. Reșița) — 75 kg; 
(Tr. Severin) — T. Lu-

S.
Nagy 
grea.

C. ALBU-coresp.

stabili 
__  a. _r„ Mexic, cu 
Franța, Hajduk Split, Ro
mânia B și Bulgaria (tine
ret) capi de serie! După 
care, am tăia capetele tu
turor antrenorilor și-n lo
cul lor am pune capete de 
ziariști cu fantezie, sau de 
suplinitori ai ziariștilor 
fără fantezie, dar care știu 
că o revistă se vinde și își 
urcă tirajul cu cît cuprinde 
enormități mai gogonate. 
Pe scurt: meciurile astea 
test sînt ca un pocher ju
cat pe chibrite, pentru ca 
la urmă chibiții să te so
meze să dai banii!

Duminică, Țopescu și Ef- 
timie lonescu n-au vrut să 
joace nici măcar pe chi
brite. Ne-au adus o grăma
dă de informații, mai toate 
știute, ne-au dat trei sec
vențe engleze, ni l-au ară
tat pe Didi — frumos ca o 
melodie cu chabadabada 
—, ne-au ținut la curent și 
cu viața sentimentală a 
frumosului, au temporizat 
și ei cît au putut, au fă
cut ce-au făcut ca despre 
România — una din cele 
16 finaliste, (ară ca toate

e să faci pe niz- 
naiul aluziv. Și eu 
sînt pentru calm, 
pentru rațiune — 
nu văd însă de ce 
aș fi apos, „diplo
mat" și dacă mă- 
nînc cu toată lu
mea usturoi să zic 
că măntnc ana
nas-. Ori, ca om 
care a fost la 
Reims, Țopescu — 
tocmai în numele 
rațiunii — avea 

să fie mai comba-dreptul
tiv — cel puțin la fel de 
combativ ca acei care n-uti 
fost acolo dar cereau, a 
doua zi, capul lui Angelo, 
mustața lui Răducanu, tă
ierea picioarelor lui Do- 
mide. De ce n-am avea și 
noi o criză Saldanha ? De 
ce si nu intrăm și noi în 
lumea civilizată, unde cine 
vrea taie capul cui vrea ' 
După calificarea în Cupa 
mondială, după Stuttgart 
(l—l) nu eram în ceasul al 
doisprezecelea, nu făceam 
„greșeli de esență", nu 
blestemam fotbalul româ
nesc. E suficient să primim 
două goluri și să facem un 
joc prost — și gata, tragem 
săbiile din teacă, fn timp 
ce pantalonii ne cad in 
mod curajos.

„N-avem fotbal!1* — cla
mează suplinitorii.

în schimb avem caracte
re, avem caracter. Bravo!

BELPHEGOR

De la Steaua la Politehnica

Dinamo și Rapid-speranțe pentru 71?
9

Rapid + 
Cîmpulung, 

Rontiână și 
clasate pe

• După finalele campiona
tului național de juniori, ce 
se vor disputa sîmbătă, la 
Brașov, boxerii selecționați în 
echipa reprezentativă vor 
pleca luni în R.D. Germană 
unde, după cum se știe, vor 
lua parte la un turneu inter
național.

PORȚILE SÎNT DESCHISE!
(Urmare din pag. 1)

ne scriu plîngîndu-se că nu 
au unde să facă sport) ca să 
le scoată din nedorita lor so
litudine.

Cine ștîe, amatorii pot veni 
mai târziu, spre seară — 
ne-am zis, și, în speranța... 
compensației (care în curînd 
s-a dovedit deșartă), ne-am 
îndreptat spre o altă zonă. 
Multiple culoare — capabile 
să cuprindă în micro-crosuri 
sau sprinturi singulare sute 
de copii — se ramificau spre 
toate sectoarele parcului și, 
pe ele, nici un alergător !

„Crosul e în dizgrație !“ — 
am tneditat înaintând spre 
terenurile cu bitum.

Evrica ! Animație 1 Momen
tului de explozie i-a urmat, 
însă, reculegerea. Nu ! Nu 
erau cosînzenele spre care 
pornise, cu o lună în urmă, 
mesajul nostru, ci un com
partiment din echipa de hand
bal a Progresului aflat la o 
oră de repetiție.

Cu optimismul coborît pînă 
aproape de zero, am vizitat 
apoi ,. sectorul 
meci din divizia 
să se încheie și 
doritori care ar 
lua schimbul la 
de alergări și groapa de să
rituri încheiau și ele ziua 
fără să-și fi putut oferi, vre
unui musafir, serviciile.

Singurii eroi ai zilei erau 
să devină doi puști care esca
ladaseră, din vecini, zidurile 
și zgîlțîiau, într-unul din 
țarcurile parcului, o plasă de 
fotbal. Am vrut să le con
semnăm numele dar, consl-

fotbal", Un 
școlară urma 
nu am zărit 

fi putut pre- 
minge. Pista

derîndu-se în 
făcut urgent 
tot peste gard — de unde ne 
trimiteau semne fericite că 
scăpaseră.

„Cel mai infructuos repor
taj" — reflectam străbătând 
înapoi culoarele acelea verzi, 
imense și răcoroase, capabile 
să înghită aproape toți copiii 
unui cartier.

— Cam puțini astăzi, nu ? 
ne rezumă „cerberul" de la 
poartă însemnările, el cunos- 
cînd — înaintea noastră — 
că, în acea zi, nimeni nu tre
cuse pragul de la intrare. Și, 
apoi, intuindu-ne gîndurile. 
aruncă drept consolare : „Cine 
știe, poate lunea viitoare ?!...“

Telefon la FLACARA RO
ȘIE, asociația care a răspuns 
prima asaltului amatorilor de 
judo și a instituit (gratuit) 
un curs de inițiere, oferind 
participanților sală, saltele, 
costumație, și antrenor.

Luni era zi de primire și 
voiam să știm cîți profitaseră 
de ospitalitatea amfitrionilor. 
La aparat, 
ciației, tov. 
der.

— Astăzi 
Aceiași, de 
înscris de la început.

Am închis telefonul, jenați 
pentru spiritul de inițiativă

culpă, copiii au 
drum întors —

președintele aso- 
Constantin Toa-

au fost PATRU, 
altfel, care s-au

.A

FESTIVITATE DE PREMIERE

LA REȘIJA
Săptămînă trecută a avut loc 

la Reșița festivitatea de pre
miere a C.J.E.F.S, Caraș-Se- 
verin, care a ocupat locul 1 
(grupa a II-a de jude(e) in 
întrecerea organizată pe anul 
1969.

Cu ocazia acestui eveniment, 
la care a participat din par
tea C.N.E.F.S. tov. vicepreșe
dinte Emil Ghibu, a fost con
stituit cabinetul 
țific județean, 
acestui organism 
jin al C.J.E.F.S. 
a fost ales tov. 
Bucur,

metodic-știin- 
Fesponsabilul 
tehnic de spri-
Caraș-Severin 
inspector Ion

profund ofensat, și am 
drumul Giuleștiului.

★
decît
Stai-

Mai puțin aspectuoasă 
omonima ei din str. Dr. 
covici, BAZA SPORTIVA A 
RAPIDULUI prezenta, 
un caracter identic cu 
amintită: FAPTUL CA 
PUSTIE !

Revoltat, ca și noi, 
tuație. tovarășul Evgheni Tă- 
nase, tatăl a doi minifotba- 
liști, cu care angajase o miuță 
în trei („Sintem din cartier și 
cină prindem un ceas liber 
îl speculăm"), ne-a spus: 
„Unii știu și nu vin. Nu le-a 
intrat în obișnuință. Nu are 
cine să-i mobilizeze. Dar cei 
mai mulți nu știu. Priviți! 
Nici un afiș! Și, fiți siguri, 
ziarul cu anunțul a căzut la 
foarte puțini în mină. Lip
sește propaganda. Parcă ei 
(și ne indică din ochi birou
rile clubului) sînt interesați 
să aibă balamuc pe cap ? To
tul, așa, o vorbă! 
lumii !...*'

Era 
puncte 
explica 
refuză 
serviciu care j s-a oferit, sau 
gazdele au făcut o invitație

insa, 
surata 
ERA....

pe si-

De ochii
ii

unul din 
de vedere 
situația : ori tineretul 
(sau ignoră) imensul

cele două 
care pot

formală, cu atît mai fericite 
fiind cu cît ea va fi mai puțin 
onorată.

Dacă adolescenții cunosc a- 
ceste locuri de refugiu și le 
ocolesc, greșeala e a lor, dar 
parțială, ea revenind, cu cea 
mai mare greutate, pe umerii 
factorilor (profesori, părinți) 
puși să vegheze la dezvol
tarea armonioasă și multila
terală a copiilor. Operă în 
care educația fizică ocupă 
unul din primele locuri. Iar 
a o neglija — cum arată fap
tele — constituie, conside
răm noi, o enormă lipsă de 
orientare și- responsabilitate.

Dacă accesul a fost numai 
o vorbă mare — lansată , în- 

. tr-o criză de generozitate, sau 
un moment de conjunctură — 
dar nesusținută cu nimic 
(propagandă, colaborare cu 
școlile, prezența pe terenuri 
a unor instructori-dirijori) 
i-ezultatul. așa cum îl dove
dește de altfel practica, ur
mează să fie o continuă de
mascare a fetișului, adică o 
recunoaștere a golului.

Dar, aflîndu-ne numai 
o lună de la declanșarea 
țiunii. mai credem. încă,
„existența . perioadei de aco
modare" și amînăm, puțin, 
concluzia. în speranța uneia 
mai reconfortante, desigur 1

la 
ac-
în

Deși se stabilise în fruntea 
clasamentului la 
campionatului, Dinamo 
putut să-și 
în turneul 
sinuos, fără 
credere în 
Schimbarea 
team-ul dinamovist, 
nată si plină de compromi
suri, nu i-a permis acestei 
formații obținerea rezultate
lor la care ar fi putut să 
aspire, dată fiind valoarea 
individuală a jucătorilor săi. 
Prin urmare, Dinamo a e- 
șuat în primul rînd datorită 
eterogenității și apoi din 
cauza unei insuficiente pre
gătiri fizice, față de Steaua. 
La aceasta se adaugă randa
mentul sub posibilități și os
cilant al unor jucători de ba
ză (Schreiber, Tîriici, Smere- 
cinschi). Toate la un loc au 
îndepărtat și în acest an pe 
dinamoviști de titlul rivnit 
zadarnic de 12 ani ! în orice 
caz, pentru echipa lui George 
Eremia turneul final a în
semnat o lecție severă, dar 
binevenită. Sîntem siguri că 
acum secția clubului va a- 
corda credit deplin tinerilor. 
Evoluția speranțelor Oros. 
Dumănoiu si titularizarea 
lor, precutn și integrarea lui 
Vranită în ultima vreme pre
vestesc închegarea unei e- 
chipe valoroase pentru viito
rul sezon. Rămîne de solu
ționat problema PREGĂTI
RII si introducerii în sexte
tul de bază a tânărului Co
doi. Este tâmpul să fie va
lorificate calitățile lui 
trăgător principal 
coreateze unele 
greșite pentru a 
jucător de bază 
Dinamo si al celei naționale, 
așa cum se prevedea.

în ce privește pe dinamo- 
viștii selecționați, Schreiber 
(ușor accidentat) nu a putut 
evolua la nivelul său real

sfîrșitul 
n-a 

mențină poziția 
final, evoluînd 

constanță și în- 
forțele proprii, 
generației în 

tărăgă-

de 
și să i se 
deprinderi 
deveni un 
al echipei

(Urmare din

In „Cursa munților-- Luigi Ongarato
păstrează tricoul galben

tânărul Rapid, 
acel neîntrecut 
voleiului care

însă rămîne un om de încre
dere pentru națională. Tîriici, 
în schimb, nu a convins, în 
timp ce Oros — foarte util 
în special la fileu — rămîne 
de mare utilitate pentru na
țională. Codoi a evoluat prea 
puțin (nu din vina lui) și cu 
oarecare teamă, acumulată 
Pe banca rezervelor. Dintre 
ceilalți, Dumănoiu se impune 
cu autoritate pentru lotul 
național.

Rapidul, 
pregătit de 
pasionat al
este Aurel Dtăgan, a aprins 
pentru o clipă mari speran
țe. in Ciulești. Dar rapidiș- 
tilor le lipsea experiența ne
cesară unei lupte de la egal 
la egal cu Steaua. Și „puștii" 
s-au speriat pur și simplu de 
șansa care le surîdea la un 
moment dat- Pe de altă par
te, ei nu au rezistat 
turneu de intensitate, 
rînd spre final obosiți, 
în campionat izbutiseră 
învingă de două ori pe ste- 
liști (3—0, 3—1), în condițiile 
unui joc pe săptămînă, ei 
n-au reușit performanța în 
turneul final cu 6 meciuri 
grele în 7 zile. Mai ales că, 
pe lîngă lipsa experienței, 
lotul lor prea restrîns, deo
camdată, nu le-a îngăduit o 
performanță înaltă, dar — 
trebuie să o spunem — pre
timpurie.

Ca și Dinamo, însă, Rapi
dul se anunță o candidată 
serioasă la titlu în anul ur
mător, mai ales că există 
perspectiva completării lotu
lui cu tineri valoroși. La Ti
mișoara, Drăgan-jucătorul a 
demonstrat că rămîne, în 
ciuda anilor, jucătorul de

unui 
apă- 
Dacă 

să

bază al naționalei, voleibalis
tul complet, prima speranță 
pentru mondiale. Alături de 
el, merită menționați, pentru 
a sta în vederile selecțione
rilor, Victor Cătălin. Radu 
Costinescu (precizăm, apropo 
de talie, că are 1.99 m) și 
chiar tenacele Cristian Ion.

O dată cu plecarea profe
sorului Florin Balâiș, Poli
tehnica Galați s-a prăbușit 
în mediocritate și numai 
zestrea acumulată în tur a 
adus-o în turneul final. Ce 
va fi în sezonul viitor ? Este 
greu de prevăzut o menți
nere în plutonul, celor 4. 
Timișoara, omul de bază 
gălățenilor, Udișteanu, 
eliberat de sarcina care-i 
păsa umerii : aceea de rea
lizator, încadrîndu-se blază
rii generale. De aceea, com
portarea sa ni s-a părut 
ștearsă — determinată proba
bil si de faptul că a susținut, 
după cum ne mărturisea, o 
serie de examene mai difi
cile. Continuăm să credem 
că Udișteanu, printr-o pregă
tire serioasă, ar putea să îm
prăștie impresia defavorabilă 
pe care a lăsat-o în ultima 
vreme, că va redeveni el 
însuși : jucătorul de la care 
iubitorii voleiului așteaptă si 
cer mai mult.

Politehnica are însă cîțiva 
tineri (Stere, Ungureanu, Pă- 
duraru, Bologa) pe care s-ar 
putea bizui, dacă cineva 
reinstaura 
pă (Mânu 
la turneul 
motiv, de 
tinua opera începută de Flo
rin Balaiș. Dacă...

La 
al 

s-a 
a-

ar 
disciplina în echi 
nu s-a prezentat 

final, fără nici u.n 
pildă) și ar con-

Aurelian BREBEANU

ANSAMBLUL ARTISTIC

AL CONSILIULUI CENTRAL
AL UNIUNII GENERALE

A SINDICATELOR DIN ROMANIA
PREZINTĂ

DUMINICA 10 MAI 1970, ORELE 11 Șl ORELE 20

CONCERT DE MUZICĂ UȘOARĂ

pluton este din ce în ce mai 
agitat, grupuri mici de 3—4 
alergători sau mai mari (7-8) 
încercînd să obțină detașarea. 
Fruntașii cursei ripostează 
însă energic de fiecare dată. 
Cățărarea de la Posada (cîști- 
gată de Selejan, urmat de 
Cernea și Teodor) mai sub
țiază grupul, dar cu toate a- 
cestea la sprintul final din 
Sinaia se prezintă, în grup 
compact, 48 de cicliști. Pe 
cele cîteva sute de metri de 
linie dreaptă din centrul sta
țiunii. lupta devine acerbă și 
cehoslovacul Bartonicek reu
șește să se impună în fața u- 
nui mănunchi de spi interi re-

care s-a 
pentru a 
primului 

cu 10 se- 
Miersch a

marcabili. Vanzlik, 
bătut extraordinar 
smulge bonificația 
loc, se mulțumește 
cunde (colegul său
sosit pe locul al doilea) și cu 
faptul că a ajuns la 5 secunde 
de tricoul galben deținut de 
Li ligi Ongarato. Italianul me
rită felicitări suplimentare 
pentru impresionanta sa rezis
tență, el instalîndu-se în frun
tea competiției după ce a par
curs cu mașina, de la Ravenna 
la Sinaia, peste 1800 km în 36 
ore, sosind cu 7 ore 
startului !

72 km în 1 h 46:18 (medie ora
ră 40,640 km), 2. K. H. Miersch 
(Dynamo Berlin), 
Wanzlik (Dynamo

L. Ongarato (Ravenna Italia), 
V. Selejan (Dinamo I Buc.), 
C. Grigore (Dinamo I. Buc.), 
O. Ulm (Dinamo Moscova),

N. Ciumeti (Dinamo I

3. .liirgen 
Berlin), 4.

p.
5.
6.
7.
8.
Buc.), 9. V. Tudor (Dinamo I 
Buc.), 10. V. Burlacu (Steaua) 
— același timp cu învingătorul.

Buc.)
(Ruda
9. A.
Plsen)
(Dinamo I Buc.) 
rămas în cursă 64 de alergă
tori.

la 30 s, 8. Fr. Kondr 
Hvezda Plsen) la 30 s, 
Svoboda (Ruda Hvezda 
Ia 30 s, 10. V. Selejan

- ' la 37 s. Au

își dau concursul

înaintea

INDIVI- 
a II-a :

CLASAMENTUL
DUAL' AL ETAPEI
1. ANTONIN BARTONICEK 
(Ruda Hvezda Plsen) a parcurs

CLASAMENTUL INDIVI
DUAL GENERAL : 1. PIER
LUIGI ONGARATO (Ravenna 
" 2. Jiirgen

la 
Antonin Bartonicek 

Hvezda Plsen) ia 7s, 
Rogozian (Dinamo Moș
ia 20 s, 5. K. H. Miersch

Italia) 4h 53:43,
Wanzlik (Dynamo Berlin)5 s, “ - - -
(Ruda
4. N.
■co va)
(Dynamo Berlin) la 22 s, 6. N. 
Ciumeti (Dinamo I Buc.) la 
30 s, 7. V, Tudot (I)iha mo I

3.

CLASAMENT GENERAL PE 
ECHIPE* 1. DYNAMO BER
LIN 14 h 42:13, 2. Ruda Hvezda 
Plsen la 3 s, 3. Ravenna Italia 
la 10 s, 4. Dinamo Moscova la 

București 
la

30 s, 5. Dinamo I 
la 33 s, 6. Steaua 
Participă 13 echipe.

★
Etapa a 111-a. care 

tă joi la Sinaia pe .. ___
de 3,2 km (pe care rutierii il 
vor acoperi de 15 ori, partici- 
pînd la 15 .sprinturi de cățăra
te), se anunță extrem de difi
cilă.

47 s.

se 
un

dispu-
circuit

cei mai talentaji soliști de muzică ușoară 
de la cluburile și casele de cultură ale sindicatelor 

din țară și din municipiul București

Soliști, actori și corpul de balet al Ansamblului Artistic 
al Consiliului Central al U.G.S.R.

Acompaniază orchestra de muzică 
a Ansamblului Artistic

Conducerea coregrafică : Stefan
Klichita 

Dirijor: Nicolae Cocoș 
Regia artistică : Petru Mihail

ușoară

Gheorghe 
Pop

Biletele se găsesc la casa teatrului, sir. Lipseahi nr 53 
telefon 1313 00

(4004)
■k
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(Urmare din pag. 1) oc, Impacientând

Jerkovlci, iar Sătmăreanu și 
Moeanu, printr-un plasament 
mai atent, la început, închi
deau Iui Giaici și l’etkovici 
unghiurile de pătrundere. Ast* 
iei. Lupescu putea să acționeze 
mai liber, intervenind la du
blaj sau la situațiile în extre
mis. Apoi, cînd Sătmăreanu 
„urc** 
destul 
plasa 
ca pe 
echipa 
ansamblu destul de bine su
dat, și numai Mutibarici, ex
celentul apărător al buturilor 
iugoslave, s-a opus, în cîteva 
rinduri (min. 8 — șut Dinu, 
din interiorul careului ; min. 
12 — Sătmăreanu, minge ex
pediată puternic de la apro
ximativ 20 de metri ; min. 20 
— din nou Dinu, la o lovitură 
liberă ea din tun ; min. 22 și 
27, Dembrovschi, ultima oară 
reluare, alături, de la 8 metri 
ele.) deschiderii scorului.

In iot acest tâmp, oaspeții se 
văzuseră mai rar în ofensivă.

O dată, însă, in min. 25, Gig- 
ici a risipit o bună ocazie, tri- 
mițind alături 
la 7—8 metri.

Avînd încă o 
spectatorii se 
îngăduitori eu 
de tricolori. Dar pauza nu s-a 
dovedit a fi sfetnic bun pentru 
formația noastră. Angelo Nicu- 
leseu și Em. Vogi l-au men
ținut în echipă pe Neagu deși 
se vădise cit se poate de clar, 
că rapidistul nu se încadrase 
în joc, fie că nu fusese sufi
cient folosit de coechipieri, fie 
eă singur stricase și puținele 
mingi avute la dispoziție.

In min. 51, am mai notat o 
fază critică la poarta lui Mi- 
tibarici, dar Mocanu (bine 
servit de Lucescu) a preferat 
să șuteze din unghi aproape 
imposibil in loc să centreze 
lui Neagu 
demarcați, 
bile de a 
oaspeții au 
controlîndu-1 
renului și arătindu-se din ce 
in ce mai periculoși la finali
zare.

La o asemenea acțiune ofen
sivă (min. 54), Mocanu a oprit 
mingia cu mina în careu (dar 
arbitrul a lăsat jocul să- 
curgă). balonul a ajuns, totuși, 
la l’etkovici, semnalizat in 
poziție de ofsaid de unul din
tre tușieri in momentul in care 
acesta înscria. Ciudat, echipa 
noastră nu reușea

Apoi, cînd
' în atac, și a făcut-o 

de des, Lupescu se de- 
lateral pentru a-1 mar- 
Giaici. Cu. alte cuvinte.

i noastră acționa ca un

găsească de 
tribunele care reclamau golul 
cu insistență.

Dar golul nu putea să vină 
in condițiile fotbalului defec
tuos practicat de tricolori. A- 
proape fiecare în parte era 
preocupat mai întâi să stopeze 
balonul (chiar dacă nu era ca
zul), să paseze lateral sau îna
poi. încetinind în felul acesta 
tempo-ul și așa destul de scă
zut și permitted 
să se replieze, 
„zid* de netrecut 
ții lui Mutibarici.

In vădit contrast, ofensiva 
oaspeților se desfășura mult 
mai clar și infinit mai rapid 
pe partea lui Giaici (mereu 
lăsat liber de Sătmăreanu) care 
demara periculos pînă in a- 
propierea porfii lui Adamache.

adversarului 
clădind un 
în fața por-

FILMUL
(Urmare din pag. II

de poartă, de

repriză în față, 
arătaseră mai 
ocaziile risipite

sau Dembrovschi, 
in situații favora- 
înscrte. După care, 
ieșit treptat Ia joc, 

la mijlocul te-

să se re-

la circa 25 metri de 
lovitura 

este executată puter- 
Dinu, dar Mutibarici

faultat
poarta oaspeților; 
liberă 
nic de 
respinge din nou în corner.

Min. 22: Radu Nunweiller 
pasează lui Dembrovschi, re
primește balonul, îl conduce 
cîțiva metri pe iîngâ 
de. margine, centrează 
același Dembrovschi, 
urmărise atent acțiunea 
echipierului său, iar ; 
acestuia îl obligă 
b arici 
reține.

Min. 
zie de 
ca autor pe Retkovici. a că
rui centrare precisă de pe 
partea dreaptă îl găsește în 
poziție 
bilă pe 
însă, de 
tri, pe 
porții apărate de Adamache.

Min. 30; După un frumos 
schimb de pase între Lu- 
cescu și Dembrovschi, rămas 
fără rezultat, oaspeții iniția
ză un atac deosebit de pe
riculos: Bajevici scapă sin
gur pe dreapta, centrează și 
Giaici înscrie, dar arbitrul 
va anula .golul pe motivul

să plonjeze

linia
spre 
care

i ro
stitul 

pe Muti- 
pentru a

mare oca-24: Prima
gol a oaspeților are

deosebit de favora- 
Giaici; acesta reia, 
la numai cîțiva me
ii ngă „păianjenul*

ÎNGERUL PĂZITOR MUTIBARICI
octombrie,Am stat, la 12 

lîngă poarta lui Damas, por
tughezul ale cărui admirabile 
reflexe au fost învinse o sin
gura dată de șutul necruțător, 
expediat de la numai 6—7 
metri, al lui Dobrin; la R> 
noiembrie, m-am așezat la 
cîțiva pași de Ikonomopoulos, 
dar „grecul zburător" a făcut 
o partidă formidabilă, stor- 
cîndu-ne inima ca pe o lă- 
mîie.„

în sfirșit, ieri, m-am postat 
— obstinație reportericească ■— 
în imediata vecinătate a por
ții sculpturalului Mutibarci. 
Ultima poartă la care avea 
să... bată echipa noastră îna
intea zborului spre țara lui 
Montezuma. Se va deschide, 
ea, oare ? — mă întrebam. 
Vor găsi, în sfîrșit, băieții 
noștri cheia golului —- marea 
absentă din panoplia armelor 
„ll"-lu.i reprezentativ ?

Timp de 25 de minute go
lul a plutit prin aer (de cel 
puțin 4—5 ori) pe lingă poar
ta lui Mutibarci .Dar, la fie
care situație critică, goalke- 
eperul iugoslav a fost senza
țional, oferindu-le tele și fo
toreporterilor prim-plKiuri cu 
zboruri de trapez.

...în min. 7, Lucescu a pa
sat splendid „en retrăit" — 
pasă clasică, de manual —, 
Dinu a reluat impecabil — Tist 
exterior cu adresa păianjenu
lui dar Mutibarici s-a de
stins ca un resort, scoțînd 
golul.

...în min. 10 a șutat Sătmâ- 
reanu — plasat puternic — 
dar Mutibarici a ciupit cu 
vîrful degetelor balonul de la 
rădăcina barei.

...Dinu, în min. 17 (din lo
vitură liberă) și Dembrovschi, 
în min. 20 (fază lucrată de 
Lucescu) trimit mingi-gol, dar 
Mutibarici zboară din bară în 
bară ca un înger...

Cu un portar obișnuit, adică 
numai bun — nu excepțio
nal ! — cum ne-a demonstrat 
că este acest blond cu trup 
de statuie romană, scorul ar 
fi fost 2—0 sau cel puțin 1—0 
pentru noi.

Dar tradiția goalkeeperilor 
iugoslavi de mare clasă, din 
familia Beara, Radenkovici, 
Soskîci, Skorici, Pantelici se 
dovedește o legendă adevărată 
care nu are sfîrșit...

încep să înțeleg de ce marți, 
la hotelul Lido, selecționerul 
Rajko Mitici zîmbea încre
zător (aproape supărător de 
încrezător) atunci cînd îmi 
dădea pronosticul meciului: 
„X“ solist!

In această primă parte a 
jocului, echipa noastră a 
cut — totuși — pe lîngă 
torie.

Pînă în 
Mutibarici 
„gol citit" 
era Neagu

a dominat, ea o for- 
fermecată, soarta jo-

tre- 
vic-

cind
nou

minutul 87, 
a apărat un 
— al cărui autor 
—, pronosticul lui

Mitici 
mula 
cului.

Este
doua, pentru X-ul lui Mitici 
a luptat și Adamache...

M. POPESCU

adevărat, în repriza a

Pină la sfirșit, ocaziile de gol 
au fost in careul nostru, dar 
Bajevici a ratat o dată in
tervenția cu capul .iar altă 
dată, la o lovitură liberă exe
cutată de Stepanovici, numai 
bara transversală a oprit ba
lonul să intre în plasă.

Joeul s-a încheiat... în fluie
răturile unora dintre specta
tori care și-au manifestat în- 
tr-un mod nepermis nemul
țumirea față de joeul tricolo
rilor noștri. Oricum, la des
părțire, cu cîteva zile înaintea 
plecării în Mexic, cu totul alta 
trebuia să fie reacția publi
cului, chiar dacă jocul prestat 
nu a avut darul să-l satisfacă. 
In locul unei amărăciuni, 
înregistrat, astfel, două...

AȘADAR 
NICI UN GOL

am

JOCULUI
că extremul stînga se afla 
în ofsaid (decizie discutabilă).

Min. 50: După două cor- 
nere fără efect, Mocanu se 
lansează în atac, pasează lui 
Lucescu, care îi retrimite, 
printr-o reușită execuție teh
nică, 
nostru se 
tează, din 
mic, peste

Min. 54: 
trimisă în 
viei pasează cil capul spre 
Bajevici ; acesta, atacat de 
Mocanii, saltă balonul peste 
el. fază în care fundașul 
nostru comite henț clar în 
careu, dar arbitrul nu acor
dă; jocul continuă, Bajevici 
trimite mingea spre Oblak, 
intrat în joe clupâ pauză, 
care înscrie; de data aceasta 
însă, arbitrul intervine 
anulează golul, deși, 
părerea noastră, nu 
motiv întemeiat. O 
greșeală de arbitraj 
privat echipa oaspe 
gol meritat-

Min. 59 : Giaici centrează 
și Bajevici reia, cu capiii, de 
la aproximativ 10 metri 
brațele lui Adamache.

Min. 60 : Bajevici îl 
blează pe Dan, dar apoi 
ta să șuteze, deși avea 
loar favorabil, preferind

balonul, dar
pripește 

colțul 
poartă.

La o minge înaltă 
adîncime, Petko-

fundașul 
și șu- 
careului

Și 
după 
avea 

dublă 
care a 
de un

în...

dri- 
ezi- 
cu- 

o 
pasă mai puțin sigură spre 
un coechipier.

Min. 67 : Dobrin este faul
tat la circa 25 metri de poar
ta oaspeților ; lovitura liberă 
este executată magistral de 
Dinu, dar Mutibarici 

’ pinge printr-un reflâx 
midabil.

Min. 73; Este rîndul 
Adamache să se remarce la 
un șut puternifl și precis al 
lui Giaici.

Min. 77 ; Din nou Adama
che este serios întins la un 
șut de 
viei.

Min. 
plasat, 
lui, însă Mutibarici, printr-o 
spjendidă robinsonadă, reu
șește să rețină balonul ce pă
rea a intra în gol.

Min. 90; Ultimele emoții 
le au gazdele, la o lovitură 
liberă executată de Stepano
vich de la aproximativ 30 
m, cînd mingea a lovit bara 
transversală a porții lui 
Adamache.

res- 
for-

lui

la

89 
ele

16 m al lui Baje-

: Neagu șutează 
la marginea careu-

— Primele impresii
Ixi sfirșitul partidei, la. ca

bine..
Rumoare, o mulțime de zia

riști, români și iugoslavi, re
porterii radio-ului., primele 
impresii. Are cuvîn'.ul Angela 
Niculescu :

— După opinia mea partida 
a fost de nivel tehnic interna
țional, grație evoluției ambe
lor echipe. Jucătorii mei s-au 
dovedit într-un evident pro
gres, în primul rind din punct, 
de vedere al potențialului 
fizic...

— Care credeți că a fost cel 
mai bun jucător de pe teren ?

— Indiscutabil, Dinu '. Dt 
altfel, noi n-am avut nici un 
jucător slab, după Dinu o con
tribuție deosebită aducînd și 
Radu 'Nunwei.ller. De la iugo
slavi, mi-au plăcut Bajevici, 
Rolcer fi Petkovlci

— De ce credeți cu atacul 
n-a reușit să marcheze ?

— Explicația este simplă: 
forma excepțională a portaru
lui Mutibarici !

— O ultimă întrebare : cum 
apreciați jocul lui Dan ?

— Nu pot spune mai mu't 
deeît că Dan a dat 
satisfacție...

★
La capătul celălalt 

loarului, selecționerul 
ților Rajko Mitici susținea o 
veritabilă conferință de presă.

— Este sau nn echitabil rs- 
zultatul ?

— Cred că da... Românii au 
dominaț 
noi am 
pauză.

— Ce 
mult la

— Răspuns mai mult deeît 
simplu.;, apărarea! Este so
lidă, decisă, joacă clar, sim
plu, în timp ce atacul 
neavoastră se complici 
lăsînd totul în seama 
nilor individuale.

Aș vrea să remarc și 
jucători: Dobrin, un fotbalist 
de clasă, Sătmăreanu, fundaș 
ofensiv care dacă ar ști să fo
losească și piciorul sting ar 
fi aproape. perfect, în sfîrșit. 
Dinu, bătăios, excelent în șu
turile de la distanță.

-— Care este părerea dum
neavoastră despre arbitraj ?

— în general, bun. S-a flu
ierat tot, de teama ca meciul 
să nu degenereze. în ceea ce 
privește golul anulat-, nu am 
nici o pretenție... Qricum, ar
bitrul de tușă putea să vadă 
mai bine deeît' mine !.

★
Ultimul intervievat, arbitrul 

bulgar Petar Nikolov.
— A fost o partidă relativ 

calmă. în care , surprinzător, 
echipșle s-au luptat ca într-un 
meci... decisiv. Rezultatul este, 
cred eu, echitabil, deși ro
mânii au atacat mai mult... 
Din păcate, ei au urmărit prea 
mult și prea repede golul !•

— O întrebare-cheie: la 
hențul din repriza secundă, în 
careul român, a 
penalty ?

— A fost henț, 
vantaj, n-a fost 
Totul, zic. eu, în 
lamentului.

Ovidiu IOANIȚOA1A

Lotul juniorilor români înaintea unui antrenament.
Foto : AUREL NEAGU

LA RAMPA DE LANSARE
ECHIPA NAȚIONALA DE JUNIORI

deplină

al eu-
oaspe-

în prima repriză, iar 
condus jocul după

v-a plăcut cel mai 
formația gazdă ?

dum- 
inuiil, 
acțiu-

CÎjÎPa
.♦

fost sau nu

am lăsat a- 
fructificat., 
litera regu-

BALONULe rotund
ideal 

cărți a 
ran ca

titlul foarte cunoscutei 
scriitorului Radu Tudo- 
îndemn pentru grelele 

încercări care-i așteaptă pe ju
niorii noștri...

După ce s-a marcat golul ca
lificării în poarta partenerilor 
polonezi, stadionul Republicii a 
scos un oftat de ușurare.

însă am auzit, 
aceea, nenumărate 
pesimiste privii: d 
pei noastre In 
U.E.F.A.

Cu toate acestea, 
tră de juniori este solid con
struită, posedă o tehnicitate sa
tisfăcătoare, are o bună clasă 
șl nu trebuie judecată exclusiv 
prin prisma jocului — mai 
slab — din ultima confruntare. 
Să nu. uităm că jucătorii au 
fost din ce în ce mal crispați, 
căci pe' măsură ce se scurgea 
timpul șl golul întârzia să vi.nă 
nervozitatea și tensiunea creș
teau apreciabil. Sînt convins că 
dacă reușeai? calificarea cu cî
teva zile mai înainte (învingînd 
reprezentativa U.R.S.S.), junio
rii noștri ar fi realizat tn me
ciul cu Polonia un joc de o 
altă factură, superior ca desfă
șurare șl spectacol.

Aici vreau să povestesc o 
tîmplare petrecută cu ani 
urmă, clnd însoțeam echipa

îndată după
■ comentarii 
soarta 
finala

echipa

echi- 
Cupei

noas-

In
to 

____ , ____ ___ ,___  ___ _ de 
juniori a României în turneul 
U.E.F.A. din Spania (1957). A- 
veam atunci o echipă foarte

CUPON DE CONCURS

Numele ți prenumele i

Adresa :

1. CE ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU 
SFERTURILE DE FINALA (reamintim: din fiecare grupă 
se califică primele DOUA CLASATE) ?

A
B
C
D

2. CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL ?

GRUPA 
GRUPA 
GRUPA 
GRUPA

La rampa de lansare a e- 
chjpelor reprezentative — 
hotelul complexului sportiv 
„23 August* ■— se află acum 
echipa națională de juniori, 
ce urmează să participe Ia 
turneul U.E.F.A. din Scoția.

Marți după-amiază. Abia 
reveniți din orașele lor, acești 
adolescenți cu treninguri ti
vite discret, dar elegant, cu 
o panglică tricoloră, căutau 
cu înfrigurare, în jurul ova
lului de beton al terenului 
central, un loc disponibil de 
antrenament. Și iată că dru
mul lor s-h intersectat, neaș
teptat, cu cel al internaționa
lilor iugoslavi veniți să sus
țină un antrenament înaintea 
meciului cu prima echipă a 
României. Ochii juniorilor 
noștri au sclipit curioși, căn- 
tînd parcă să descifreze, în 
acele clipe puține, nume cele
bre, speranțe, autentice, calea 
lor spre măiestrie. Au pornit 
apoi din nou la drum, pentru 
a poposi pe terenul 8, acolo 
unde se desfășurau ultimele 
minute de joc ale unor grupe 
de la centrul de copii și ju
niori „23 August*.

Incidental, drumul de cîte
va sute de metri în jurul 
stad i onului a prefigurat trai ac
toria acestor tineri jucători, 
de Ja hîrjoana copilăriei, la 
însușirea măiestriei sportive, 
la performanță.

De aceea, poate, l-am și 
propus spre discuție agtreno- 
ruiîii federal Gh. Ola — pă
rintele juniorilor prin adop
țiune, întrucît de ani și ani 
prin mîinile sale au trecut cei 
mai talentațî reprezentanți ai 
tinerei generații de fotbaliști, 
mul-ți, dintre ei fiind acum în 
prima echipă a țării — ex- 
primîndu-ne opinia că ceea 
ce ar trebui 'să intereseze, în 
primul rî»d, pe cei ce se 6- 
cupă de aceste mlădițe ale 
fotbalului nostru ar fi pla
sarea pe orbite performanței 
a noi și noi jucători, înar
mați cu un bagaj, tehnic și 
deprinderi fizice Ia nivelul

fotbalului modern, cu un mi
nim de experiență a jocuri
lor internaționale. Nu obse
sia rezultatului trebuie să di
rijeze acțiunile, ci perspecti
va, imediată chiar. In același 
timp, însă, nu poate fi eludat 
faptul că la stadionul Repu
blicii, ia meciul cu Polonia 
au venit mii de spectatori 
pentru miza calificării. Iată 
deci, cei doi parametri între 
care trebuie găsit punctul de 
echilibru.

„Subscriu integral la aceas
tă opinie, ne-a răspuns Gh. 
Ola. Cu atît mai mult cu cit 
este foarte dificil să-ți propui 
obținerea unei performanțe 
numai prin prisma propriei 
valori, întrucît echipele de 
juniori se află într-o perpe
tuă schimbare și criteriul de 
comparație ori lipsește cu de- 
săvîrșire, ori este foarte labil. 
De pildă, grupa noastră din 
turneul U.E.F.A. din Scoția. 
Cunoaștem cîte ceva diu jo
cul echipei R.D. Germane, pe 
care am întilnit-o de trei ori 
în anul trecut, avem informa
ții indirecte asupra echipei 
Turciei, în compania 'căreia 
a evoluat echipa secundă de 
juniori și nu știm nimic des
pre belgieni, care nici n-au

trecut prin preliminarii. Ipo
tetic vorbind, pentru locul I 
în grupă merg echipele Ro
mâniei și R.D. Germane. Dar 
orice surpriză este posibilă 
la fața locului. Atunci pe ce 
ne bazăm ? Pe dorințe... Lă- 
sînd, totuși, tenta de glumă 
la o p3rte, actualul lot de 
juniori include cîteva valori 
certe, care ne îndreptățesc 
speranțele calificării*.

„Nu vor lipsi din formație 
Dobrău, Sătmăreatiu, Dehe- 
leanu, Hajnal, Sandu, Ger
gely, Helvei* — precizează 
antrenorul Ilie Savu.

Informîndu-ne că starea de 
sănătate a juniorilor nu ridi
că probleme speciale, dr. M, 
Ghimpețeanu ne-a încredințat 
că Sătmăreanu și Franc, cei 
doi jucători deveniți indispo
nibili în preliminarii — pri
mul avînd trei săptămîni cla
vicula în ghips în. urma me
ciului din deplasare cu Po
lonia, iar secundul o contu
zie din timpul meciului de la 
București, cu ■■ U.R.S.S. — 
fiind acum apți de joc.

Așa îneît, dorințe șî spe
ranțe. Ce-i mai firesc, la anii 
junioratului ?

Paul SLAVESCU

★ ★ ★

F.voluînd în deschiderea 
partidei România — iugo
slavia. lotul reprezentativ de 
juniori a întîlnit echipa di
vizionară C, Sportul munci
toresc. Deși partida s-a în
cheiat 
(0—0) în favoarea diviziona
rei C, echipa reprezentativă 
de juniori care a evoluat în 
repriza secundă („ll“-le pro
babil pentru turneul din 
Scoția) a dovedit poftă de 
joc, reușind chiar faze spec
taculoase, așa cum a fost și 
cea din care a rezultat golul 
lui Boloni.

cu scorul de 2—1

DE LA ZVON LA REALITATE
In legături eu zvonul privind 

angajarea antrenorului C. Teașcă 
la clubul Oțelul, din Galați,, in
serat în ziarul „Munca” din 5?V. 
a.c. am solicitat, în - cursul zilei 
de Ieri, lămuriri atît clubului 
r-.C. Argeș, din Pitești, cit și lui 
C. Teașcă, (eare este, ptoă ?a 
21.V. a.c.. In concediu de odihnă). 
Din ambele părți am primit ace-

lași răspuns: știrea este inexactă. 
Totodată, cei in cauză ne-au de
clarat că sînt legați de un con
tract aliat, la această oră, tocă 
in vigoare, astfel incit orice in
formații privind angajarea lui 
C. Teașcă în alt loc de muncă 
sau eliberarea lui din funcția de
ținută. la clubui din Pitești 
de domeniul fanteziei.

sînt

formația aliniată do 
reprezentativ : Franc 

— Ciocan (Dobrău),

Iată 
lotul 
(Stana) 
Deheleanu, Same? (Sătmărea-
nuj, Hajnal, Gligorie (Sandu), 
Boliini, 
Vlad 
vei), 
briei).

Atodiresei (Sava), 
(Gergely). Sava (Hel- 
Georgescu (Stan Ga-

In meci amical la Hunedoara:.

Metalul
Jiul Petroșani

3-1 (2-0)

CU TOATE PINZELE SUS
vajț ale familieibună — nu f»c o comparație 

în defavoarea reprezentativei 
actuale de juniori, în care, per
sonal, am toată încrederea, con- 
siderind-o aptă să ne aducă 
mari satisfacții, insă, tn per
spectiva timpului, aprecierea se 
impune — șl este suficient să 
spun că In rtndurile ei se nu
mărau jucătorii Ivansuc, Ma- 
teianu, Raab, Renye, Petru E- 
mil și Motroc...

în drum spre Madrid ne-am 
oprit la Graz, pentru un meci 
amical cu echipa de Juniori a 
Austriei, de asemenea ”
în jocurile finale 
ți el.

Juniorii noștri, 
partidă strălucită, 
5—1. -...............

ale
callficată 
cotnpetl-

făcut oau
îhvihgînd cu 

_. Publicul local a aplaudat 
furtunos în tot timpul jocului 
și după aceea pe fotbaliștii ro

tor de- 
ce pro- 
rezervat 
de hui-

mâni, pentru splendida 
monstrație, în. vreme 
priei sale echipe i-a 
o cantitate apreciabilă 
duieli și fluierături.

A doua zi, presa 
nu s-a sfiit să compare Jocul 
juniorilor noștri cu cel al fai
mosului „Wunderteam" de pe 
vremuri ! In același timp, s-a 
mal pus șl problema dacă, după 
acest meci, participarea națio
nalei austriece de juniori la 
turneul final din Spania mai 
are sau nu vreun sens. Publi
cul. presa, specialiștii nu-i mal 
dădeau nici o șansă.

...Și cu toate acestea, la 
terval de numai zece zile, ju- 

noștri au pierdut caltft-

austriacă

in-

morii
carea In Berii, iar cel austrieci 
au ajuns in
Spaniei), pe 
șt au dansat 
în brațe ia

finală (au echipa 
care 
cu Cupa 
Viena, în

au cîștlgat-o 
U.E.F.A. 

ritmul

melodiilor 
Strauss.

Nu trebuie să fin? pesimiști nu
mai fiindcă am obținut o cali
ficare dificili, prinfr-o ”
victorie, cl ' '
bine că :

— echipele 
U.R.S.S. și 
Învins nici

— aceste 
dintre cele 
râpa, 
versarl 
mai avem 
tinuarea 
rll ;

— echipa noastră a jucat cy 
mare trac ambele meciuri din 
Capitală, tocmai din dorința de 
a se afirma la primul contact 
cu exigentul public bucureștean, 
lucru pe care nu l-a reușit 
deeît parțial ;

— acești copii taltntaț.1 joacă 
foarte bine pe terenuri străin» 
(au dovedit-o în Uniunea So
vietică și Polonia) și vor juca 
— Cred — și măi tine în Sco
ția, acum cînd s-au eliberat de 
frica de a nu pierde, tocmai 
la București, trenul afirmării 
lor pe plan european.

Apreciez că actuala națională 
de juniori a țării merită între
gul gir al încrederii noastre și 
nu împărtășesc de 
unor spectatori sau 
naliști mai sceptici, 
t■ - •
riozitatea „ 
tire condus 
Să nu uităm 
pregătiri am 
în Scoția. — 
camdată, un

Și nu cred

singură
să ne gîndim mai

de Juniori *14 
Poloniei nu ne-»u 
pe terenul lor ; 
două echipe 

... mai bune din
șl ded iată doi ad- 

valorcși de car* 
a ne teme în con- 

totrecerilor ellminalo-

sînt 
Eu-

nu

loc opinia 
chiar jur- 
care s-au 

grăbit să pupă la îndoială se
riozitatea procesului de pregă- 

de Gheorghe Ola. 
că datorită acestei 
ajuns cu juniorii 
ceea ce este, deo- 
suces notabil.

că ultimul...

Petre STEINBACH

20000 de 
la un meei

spectatori 
de divizia B!

Oaspe aproape zilnic al re
dacției noastre, unde desface 
de fiecare dată sacul său ine
puizabil d.e informații și re
flecții legate de activitatea fot
balistică, antrenorul emerit 
„Cibi " Braun-Bogdan ne-a vor
bit ieri despre derby-ul seriei 
a U-a a diviziei B, C.F.R. Ti
mișoara —. Politehnica Timi-

Analiza cnmpartării 
echipei Sportul studențesc

Biroul secției de fotbal 
Sportul studențesc București 
a analizat comportarea echi
pei 'în ultimele etape ale 
campionatului diviziei B și 
ca?uriie de indisciplină ale 
unor jucători. S-a discutat, 
în special, atitudinea jucăto
rilor Cicu și Balaban, care, în 
urma abaterilor săvîrșite în 
partidele Știința Bacău—Spor
tul ștudențesc și, respectiv, 
Sportul studențesc—Progresul 
București, au fost eliminați 
de pe teren. Biroul secției de 
fotbal a adoptat o serie de 
măsuri menite să întărească 
discipliifa jucătorilor în tim
pul partidelor.

Totodată, biroul secției de 
fotbal Sportul studențesc a 
rugat F.R. Fotbal să trans
mită mulțumiri brigăzi) de 
arbi.tri care , a condus riieciul 
Știința Bacău- — Sportul stu
dențesc (O. Comșa — la 
centru).’

șoara, la care a asistat In ca
litate de observator federal.

„Vreau, in primul rind, să 
relev interesul deosebit pe care 
l-a stârnit această parlidă. Au 
asistat circa 20 000 
lori, cifră pe care nu o întâl
nești prea des nici la meciurile 
de divizia A. Apoi, trebuie re
levată corectitudinea, sub toa
te aspectele, cu care cele două 
echipe și-au apărat șansele, 
jocul soldindu-se cu un rezul
tat care le... dezavantajează 
pe amîndouă. Atmosfera de 
derby a fost întregită de ex
celentul arbitraj prestat de 
brigada condusă de Gheorghe 
Po'povici, Radu Buzdun și Ro
meo Stincan. C.F.R. Timișoara 
a și trimis o telegramă in a- 
cest sens Colegiului central al 
arbitrilor”.

de specia-

Miercuri, la Hunedoara e- 
chipa locală Metalul (div. B, 
seria a H-a) a întîlnit intr-un 
meci amical pe divizionara 
A Jiul Petroșani de care a 
dispus cu scorul de 3—1 
(2—0), Hunedorenii și-au im
pus jocul de la început reu
șind să deschidă scorul în 
miri. 12 prin Steiner. Tot el 
mărește numărul golurilor la 
2 în min, 32. După pauză, 
gazdele continuă să aibă ini
țiativa și înscriu cel de al . 
treilea gol prin Covaci (min. 
51). Conduși cu 3—0, fotba
liștii din Valea Jiului trec la 
atac și reduc din scor prin 
Naidin în min. 57.

Jiul a aliniat următorul 
„11* i Stan — Mibăilescu, 
Georgescu, Dobrescu, Popm- 
cu, Sandu, Libardi, C'otnr- 
mani, Marineseu, Constantin 
și Naidin.

V. ALBU-coresp. principal

LOTO - PRONOSPORT
tori lor la Pronosport este în
dreptată spre divizia secundă 
a (ărit în care disputa pentru 
ocuparea unor locuri fruntașe, 
precum și pentru evitarea 
locurilor periferice este în toi.

VEȘTI BUNE DESPRE BADIN
Zilele trecut l-am 

pe prof. C. Cernăianu 
cartier de locuințe Ploiești- 
Nord. Antrenorul petroliștilor 
se ducea să-1 viziteze acasă 
pe elevul său, Dragu Bădin, 
aflat, după cum se știe, la 
pat în, urma accidentului su
ferit la Petroșani. Un gest 
semnificativ.

Ieri, am chemat la telefon 
clubul Petrolul peiitru a afla

întîlnit 
în noul

noi vești despre starea sănă
tății talentatului fundaș cen
tral, revelația returului cam
pionatului actual. Cu acest 

■ prilej am aflat de la preșe
dintele clubului, N. Pantilie, 
că Bădin se simte bine, că 
se află acasă, în noul său 
apartament, beneficiind de 
grija medicilor clubul ui și a 
mamei sale, venită de la 
Brăila,

La Ploiești, i s-a schimbat 
ghipsul, pe care-1 va purta 
pînă la . 20 mai. Bădin este 
optimist și. speră să reapară 
în. formația sa la 
campionatului. Cu 
discuției avute, 
clubului Petrolul 
să transmitem

reluarea 
prilejul 

președintele 
ne-a rugat 
tricolorilor 

urări de succes din partea 
’ 1 petrolist, care,jucătorului petrolist, 

fără., acest accident, poate 
s-ar fi aflat ți el în Mexic.

Pe timpul pauzei campio
natului diviziei naționale A 
impusă de pregătirea echipei 
noastre reprezentative pentru 
C.M. din Mexic, atenția iu
bitorilor de fotbal și a jucă-

Pentru participanții concursurilor Pronosport, publicăm mai 
jos programul concursului nr. 19 din 10 mai i

I. Flacăra Moreni — Portul Constanța
II. Metrom Brașov — Progresul București

III. Știința Bacău — Oțelul Galați
IV. Ceahlăul P. Neamț — Metalul Tîrgoviște
V. Gloria Bîrlad — Progresul Brăila

VI. Politehnica Galați — Chimia Suceava
VII. Minerul Anina — C.F.R. Timișoara

VIII. Gaz metan — Vagonul Arad
IX. C.S.M. Sibiu — Minerul Baia Mare
X. Chimia Rm. Vîlcea — Metalul Turnu Severin

XI. C.F.R. Arad — Olimpia Oradea
XII. Metalul Cugir — C.S.M. Reșița

XITI., Politehnica Timiș. — Olimpia Satu Mare
Nu uitați! Astăzi este ultima zi pentru procurarea 
biletelor la tragere» Loto de mîine 8 mai a c.

PREMIILE TRAGERII LOTO 
DIN 1 MAI 1970

EXTRAGEREA I i Cat. I : 1 
variantă a 85.357 lei; a II-a : 5,25 
a 16.253 lei; a IlI-a : 10,40 * 8.207 
lei; a IV-a : 24,35 a 3.503 le! - 
V-a : 163,80 » 521 
169 a 505 lei.

EXTRAGEREA a 
1..75 a 35.126 lei; B : 0,75 a 20.490 
le!; C : 7,30 a 8.421 le!; t>’: 18,95 
a 3.244 lei; E : 20,10 a 3.058 Jei; 
F : 22,40 a 2.744 lei.

AMBELE EXTRAGERI : Cat. Z: 
963 variante a 100 lei.

Premiul de 85.337 lei a fost ob
ținut de participantul VAStLIU 
ALEXANDRU din Bueureșth

NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL SPECIAL PRONOEX- 

PRES DIN 6 MAI 1970
EXTRAGEREA, I : 15 9 10 44 14 

27 : EXTRAGEREA a ,II-a 1 20 30 
8 3 18 12 14 6; EXTRAGEREA a 
IlI-a : 24 39 26 19 33 41; EXTRA
GEREA a IV-a : 3 8 10 26 33 29: 
EXTRAGEREA a V-a ; 2» 9 10 
24 6 30 33 5.

FOND DE PRțMII 3.052.405 lei. 
Plata premiilor pentru acest 

concurs se va face astfei : Tq Ca
pitală începînd -de marți 19 mal 
Pînă la 20 iunie 1970; In țară s în
cepînd de vineri 22 mal pînă la 
20 iunie 1970.

a
Ie!; a VI-a :

Il-a : Cat. At



De la trimisul nostru special, Victor BĂNCIULESCU

Șansele candidatelor la organizarea Jocurilor Olimpice de vară 1976

Nici Țările de Jos, nici Re
publica Batavă, nici regatul 
Olandei nu au cunoscut de-a 
lungul istoriei o adevărată bă
tălie a Amsterdamului. Titu
latura aceasta reprezintă doar 
ingenioasa născocire a presei 
sportive, în tentativa ei de a 
caracteriza cît mai senzațional 
cea de a 69-a sesiune a Comi
tetului Internațional Olimpic 
încercarea nu e lipsită de te
mei, pentru că pe agenda a- 
cestei sesiuni — întinsă pe 
mai mult de 10 zile — se află 
cel puțin două, dacă nu chiar 
trei, teme de dezbateri sufi
cient de explozive, cu o încăr
cătură de trotil moral în stare 
să capteze interesul mapamon
dului sportiv.

Prima și cea mai importan
tă dintre ciocniri va fi pre
cedată de faza tatonărilor. în 
zilele de 10 și 11 mai, orașele 
candidate la organizarea Jocu
rilor Olimpice de vară și de 
iarnă din 1976 (corespunzînd 
celei de a XXI-a Olimpiade), 
vor apela la cei mai buni a- 
vocați pentru pledoarii orato
rice menite să convingă pe 
de o parte federațiile interna
ționale, pe de alta grupul de 
loc omogen al celor 75 de 
membri ai C.I.O. în această 
luptă de hărțuială, pentru ob
ținerea favorurilor, șansele 
sînt ca întotdeauna incerte, 
imprevizibile, supuse fluctua
țiilor. La 500 de ani după fun
darea burselor, pe aceste me
leaguri ale Europei, se nego
ciază din nou valorile, de

Ocana—lider
in turul Spaniei

al Spaniei a 
desfășurarea e- 
pe ruta Calata- 
(248 km). Victo- 
luxemburghezu-

1 Turul ciclist 
continuat cu 
tapei a 12-a 
yud—Madrid 
ria a revenit
âui Johnny Schleck, cronome
trat în 5h 40:55. în clasamen
tul general individual conduce 
spaniolul Ocana, urmat la 
8 sec. de compatriotul său 
Lașa. Van Springel (Belgia) 
se află pe locul trei tot la o 
diferență de 8 secunde.

astă dată după criterii mo
deme ,și într-un domeniu ine
dit. Ziariștii, ținuți departe de 
tratativele directe, de culise, 
se transformă, ca de obicei în 
asemenea împrejurări, în stra
tegi de cafenea. Pe terasele 
de pe Canalul Berarilor, co
tele jonglează, cu urcări și 
scăderi conjuncturale.

Bătălia de la Amsterdam se 
concentrează în special asu
pra desemnării gazdei jocu
rilor estivale din 1976. Candi
datura, de ultimă oră, dar ho- 
tărîtă, a Moscovei, a produs 
un șoc psihologic într-o lume 
obișnuită cu rezolvarea lină a 
problemei alegerii. Impună
toare prin însăși prezență, 
prin noutatea primului oraș 
dintr-o țară socialistă, candi
datura capitalei sovietice — 
așteptată de mai multă vreme 
dar nebănuită în apariția ei 
surprinzătoare — a stîrnit un 
val de admirație, o proporție 
însemnată de adeziuni, dar a 
produs și îngrijorări, cu deo
sebire în taberele celorlalți 
aspiranți.

Cu toată obstinența munici
palității de pe Arno în inten
ția ei mai mult simbolică, 
spectaculară, de captare a bu
năvoinței. Comitetul olimpic 
italian (C.O.N.I.), mult mai 
realist în analizarea obligații
lor ce incumbă unei gazde a 
Jocurilor Olimpice, a renun
țat la candidatura Florenței. 
Mai rămîn așadar în joc doar 
Los Angeles și Montreal.

Citadela californiană trimite, 
în luptă toate bateriile capa
cității sale publicitare, pină 
și o scrisoare- a președintelui 
Nixon adresată C.I.O., în care 
se evocă bicentenarul adoptă
rii Declarației de independență 
a Statelor Unite. Dar Los An
geles a mai găzduit o dată 
jocurile, în 1932, iar a aminti 
gazdelor de aci că pină în sec. 
17 metropola americană New- 
York se numea Noul Amster
dam, nu folosește la nimic, 
căci nu olandezii decid votul...

Orașul canadian de pe St. 
Laurent nu dorește, de fapt, 
decît să exploateze și să amor
tizeze în continuare importan
tele fonduri de investiții con
sumate cu ocazia expoziției 
universale din 1967. Este, în- 
tr-un fel, ceea ce a făcut Ja-

ponia, inversînd ordinea: pen
tru a valorifica marile chel
tuieli prilejuite de J.O. de la 
Tokio (1964), a organizat 
Expo ’70 la Osaka și jocurile 
hivernale de la Sapporo 
(1972). De altfel, orașul Mont
real se bazează îndeosebi pe ’ 
amenajările sportive de pe 
cele două insule (Ste. Helene 
și Notre-Dame) care formează 
parcul imens de distracții și 
cultură denumit „Terre des 
hommes". Altfel, lipsit de tra
diții sportive strălucite, ora
șul se mîndrește doar cu echi
pele sale de baseball, fotbal 
american și hochei pe gheață, 
cu cursele de cai de la Blue 
Bonnets și terenurile de goli 
(ceea ce nu pare tocmai su
ficient).

In acest context, Moscova 
pare prima favorită a zilei de 
12 mai în care, după deschi
derea solemnă a sesiunii de 
către Iuliana, regina Olandei, 
ședința plenară a C.I.O. va 
vota.

Așadar, bătălia de la Am
sterdam a început !

R. Jovanovici-Baumstarck 1-0

la Vrnjacka Banja
BELGRAD 6 (Agerpres). —
Turneul zonal feminin de 

șah de la Vrnjacka Banja (Iu
goslavia) a continuat cu des
fășurarea partidelor din cea 
de-a 12-a rundă. Rujița Jova
novici (Iugoslavia) a cîștigat 
la Bauinstarck (România). A 
doua jucătoare româncă, par
ticipantă la competiție, Poli- 
hroniade, a avut zi liberă. Alte 
rezultate : Hausner — Katia 
Jovanovici 0—1 ; Ivanka — 
Dobson 1—0. Celelalte partide 
au fost întrerupte.

în clasament conduce Baum- 
starck 
tă de 
Katia 
cîte 7

cu 8 (2) puncte, urma- 
Polihroniade cu î'/î (1), 
și Ruj ița Jovanovici cu 
(1) puncte etc.

COMPORTĂRI MERITORII
ALE CĂLĂREȚILOR NOȘTRI
• LA BRATISLAVA concursul 

hipic internațional a întrunit la 
start 35 de călăreți cu 55 de 
cai din cluburile Dozsa Kiskun- 
halas (Ungaria), Ebreichsdo'rf 
(Austria), Swoszowianka Kra- 

kovla, DINAMO BUCUREȘTI șl 
un număr de 9 echipe din Ce
hoslovacia.

Dlnamovistpl C. 
purtat un frumos 
slndu-se primul 
concurs — cu 26 
cele patru probe 
disputate, lată rezultatele : PRO
BA DE DURATĂ — 1,30 m CU 
două baraje (25 concurenți) : 1. 
M. Simion (Dinamo B.) cu calul 
Pătrat, 2—3. c. Vlad (Dinamo B.) 
cu caii Spirt și Sondor. PROBA 
DE ȘTAFETA — 1,30 m — 11 
echipe : 1. Dinamo București
(lonescu, Molșanu, Vlad), 2. Sla
via Bratislava, 3. Dinamo B. 
(Silea. Molșeanu, V4ad). In cele 
două PROBE DE DESCHIDERE 
(de 1,20 și 1,30 m), dlnamoviștli

VLAD a re- 
succes, cla
pe întregul 

puncte — în 
de obstacole

au ocupat locurile 2, 6, 7, 8, 9 șl 
10 prin Gh. Molșeanu C. Vlad 
și M. Silea.
• LA KISKUNHALAs (Unga

ria) au fost înscriși, în cele șase 
probe de obstacole, 130 '
Bulgaria, Cehoslovacia, 
via (două echipe) și 
(trei echipe). Românul 
mion a cîștigat locul 1 
ba juniorilor (35 conc.) 
cui 2 (individual) în proba pa 
echipe, iar E. lonescu (Dinamo 
Buc.) locul 2, cu Vifor, in " 
ba de 1,30 m (28 conc.). în 
bele pe echipe, dlnamoviștli 
clasat, la juniori, pe locul 
la seniori, pe locul

Gh. MOIȘEANU, cu 
trișor, a luat startul 
de trei zile denumită 
complet" și a ieșit 
în fața a 24 de concurenți stră
ini.
• LA SOFIA, combinata Stea

ua (3 călăreți) și Petrolul (1) a 
avut de Înfruntat concurența a 
trei echipe din Bulgaria, pe un 
teren nisipos îmbibat cu apă. 
S-au disputat . . '
1.30 șl 1,40 m, in care călăreții 
noștri nu au reușit să 
decît două locuri 3 prin C. Ilin 
(Steaua) cu calul Viteaz și locu
rile 6 și 11 prin A. Donescu 
(Steaua) cu caii Graur și Pău- 
naș. Proba pe echipe a revenit

urmată
Bul-

cal din 
Iugosla- 
Ungarla 
M. Sl
in pro- 

șl Io-

pro- 
pro- 
s-au 

3 șl.
4.
calul Pe- 
In proba 

„concursul 
învingător

FOTBAL
MERIDIANE

• Ziaristul mexican Bogeirn 
Bretana a calculat pe o mașină 
electronica primele rezultate din 
turneul final al C.M. lata citeva 
dintre ele : Anglia — Romanța 
3—1, Uruguay — Israel 3—1, Peru
— Bulgaria 1—1. Rezultatele au 
fost calculate pe baza palmarese- 
lor din ultimii ani și a valorii 
jucătorilor in funcție de meciu
rile internaționale susținute.
• In urma unei anchete la care 

au participat redactori de fotbal 
a 17 cotidiene mexicane, echipa 
Angliei pornește favorită in tur
neul final al campionatului mon
dial. Selecționata Angliei a pri
mit 7 voturi, urmată de Italia 6, 
R.E. a Germaniei 2, Cehoslova
cia și Brazilia cîte un vot.
• Antrenorul echipei Ceho

slovaciei, Marko, a anunțat lista 
celor 22 de jucători pentru cam
pionatul mondial: Viktor, Vencel, 
Flesar — portari ț Dobias, Pivar- 
nik, Horvath, Hrivnak, 
Hagara, Zlocha — 
Hrdlicka, Polla
— mijlocași 
sely, Jurkanin, 
Jokl, Capkovic 
atacanți.

P-.

@ Cunoscuții 
Luis Suarez și

MAI 
Do-

patru probe da

• Comitetul 
campionatului 
va Invita ca 
ai competiției 
ale fotbalului
invitați figurează și fostul portar 
spaniol Ricardo Zamora.

Și
n
A.

ocupe

de organizare a 
mondial din Mexic 
oaspeți de onoate 
cîteva foste glorii 
mondial. Printre

® Celebrul jucător Eusebio de 
la Benfica Lisabona a fost ope
rat cu succes la Londra, la 
genunchiul suferind. El este acum 
în convalescență timp de 6 săp- 
tămîni, după care Iși va putea 
relua antrenamentele.

jucători italieni 
Sandro Mazzoia 

și-au manifestat intenția de a se 
transfera la sfirșitul sezonului de 
la echipa Internazionale. Suarez 
urmează să semneze un contract 
cu Cagliari, iar Mazzola va juca 
probabil Ia A.S. Roma.

Bulgariei I cu 28</., 
de România cu 40 p 
garia ii cu 68 p.

IN ZILELE DE 9, 10, 
călăreții steliști C. Illn, 
nescu șl D. VelCa. însoțiți de 
antrenorul Gh. Antohe, vor par
ticipa la un concurs hipic la 
Novl-Sad.

Ț. S. K. A. Moscova finalistă 
in C. C. E. la volei (f)
In cadrul semifinalelor 

C.C.E. la volei feminin, ȚSKA 
Moscova a învins cu scorul de 
3—2 (15—8, 13—15, 12—15,
15—11, 15—12) pe „NIM 
dapesta.

în cuplajul" voleibalistic internațional de ieri

TELEX
La Pullman (S.U.A.), sporti
vul australian Peter Wright 
a cîștigat proba de săritură 
în înălțime cu o performanță 
de 2,14 m. în proba de arun
carea discului, pe primul loc 
s-a clasat John van Rennen, 
(Republica Sud Africană) cu 
rezultatul de 60,68 m.

La Budapesta s-a disputat 
dubla întîlnire amicală de vo
lei dintre selecționatele mas
culine ale Ungariei ți R. D. 
Germane. In primul joc, vo
leibaliștii maghiari au termi
nat învingători cu scorul de 
3—2 (16—14, 15—10, 8—15,
13—15, 15—13). în partida re
vanșă voleibaliștii germani 
au obținut victoria cu scorul 
de 3—1 (15—12, 15—3. 7—15. 

. 15—10).

Turneul international mascu
lin de handbal de la Preșov 
(Cehoslovacia) s-a încheiat cu 
victoria echipei locale Tatran. 
Pe locul secund s-a clasat 
Banik Karvina (Cehoslovacia), 
iar locul trei a fost ocupat 
de formația maghiară Tata- 
banya Banyasz. în ultima 
zi a
Preșov a întrecut, cu sco
rul de 29—20 (16—11) pe Ta- 
tabanya Banyasz.

Echipele orașului Moscova s-au revanșat
Ieri după-amiază, în sala Con

structorul din Capitală, s-au des
fășurat meciurile internaționale 
de volei (juniori), revanșele ce
lor care au avut loc marți în 
aceeași sală, dintre reprezenta
tivele orașelor Moscova și Bucu
rești. După ce în primele întîlniri 
echipele oaspe, atit cea a băie
ților cît și cea a fetelor, au pă
răsit terenul învinse, de astă 
dată, ele au reușit să se revan
șeze în ambele confruntări.

In meciul băieților, juniorii 
noștri au început furtunos, cîști- 
gind fără probleme primul set, 
în care Dumănoiu și Codol au 
dominat flleul. Dar, în continua
re, voleibaliștii moscovițt au fă
cut din ce in ce mai puține gre
șeli, construind blocaje ermetice 
și, beneficiind de ridicători cu 
reale calități, au Izbutit în cele
lalte seturi să termine învingă
tori. lată rezultatul final : Bucu
rești — Moscova 1—3 (8. —14, —1,

—12). Au arbitrat bine N. Sto- 
lanov și P. Lencev (Bulgaria).

Partida fetelor a plăcut atit 
pentru evoluția palpitantă a sco
rului cît și pentru dirzenia cu 
care și-au disputat șansele, am
bele formații. Sportivele noastre, 
ea și băieții, au reușit să obțină 
succesul, rn primele două seturi, 
lâsînd impresia că vor cîștlga 
in final, fără dificultate. Dar... 
surpriză 1 Voleibalistele sovietice 
au avut o revenire neașteptat de 
bună, reușind nu numai să re
cupereze handicapul celor două 
seturi, ci să-și adjudece și pe cel 
de al treilea, care le-a adus vic
toria. Rezultat final București — 
Moscova 2—3 (9, 6, —3, —14, —13).

AUREL PĂPĂDIE 
FLORIN SANDU

Mlgas, 
fundași ; 

Kvasnak, Kuna 
B. Vesely, Fr. Ve- 

Petras, Aclaniec, 
și Albrecht —

TOCMAI IN BULETINUL FIH. ?
Iata-i pe mai 
sezonul care s-a încheiat 
(Austria) și Monique Jacot (Franța), cărora li 
s-a luminat marți seara la Evian (Franța) Cupa 

mondială.
Telefoto : A.P.-AGERPRES

dinschiori ai lumii 
recent. Karl Schranz

Ultimele teste înaintea C. M

Participantele la cel de 
6-lea campionat mondial 
baschet susțin ultimele me
ciuri de verificare.

• La Subotița, fprmația Iu
goslaviei, în vervă deosebită, 
a întrecut pe cea a Ungariei 
cu 85—59 (28—22).

• în cea de a doua întîlnire 
dintre selecționatele Italiei șiCosta—al 4-lea performer european

Spania—Suedia 18-12 
la handbal

MADRID 6 (Agerpres)..— 
într-un meci amical interna
țional de handbal masculin 
disputat la Santa Cruz, selec
ționata Spaniei a învins cu 
scorul de 18—12 (11—5) repre
zentativa Suediei. Gazdele au 
avut cei mai buni jucători in 
Andres și Alcade, care au 
marcat 5 și, respectiv, 4 go
luri. Partida a fost urmărită 
de peste 4 000 de spectatori.

la 100 m bras
Dupâ cele 4 luni ale sezonului de iarnă, ierarhia celor 

mai rapizi (100 m) brasișfi europeni, este următoarea :

R. F. a Germaniei, Squadra az- 
zurra a obținut victoria cu 
80—59., (46—26). ,

• După Infrîngerea suferită 
în fața unei formații iugoslave 
din divizia a 3-a, selecționerii 
lotului cehoslovac au operat 
unele modificări în echipa pe 
care o vor prezenta la C.M. 
Iată noul lot al celor 12 ju
cători: Zidek, Mifka, Kon- 
vicka, Dousa, Strasek, Zedni- 
cek, Bobrowski, Voracka, Pos- 
pisil, Konopasek, Ruzicka și 
Mrazek.

• La Hamburg, selecționata
S. U.A. a învins o echipă lo
cală cu 134—42.

re-
n- 
la 

na-

JUDIT TUROCZY
Vladimir Kosinski (U.R.S.S.) 
Igor Morciukov (U.R.S S.) 
Evgheni Mihailov (U.R.S.S.) 
VASILE COSTA (ROMÂNIA) 
Rainer Hradetzki (R.D.G.) 
Klaus Katzur (R.D.G.) 
Roger Philippe Menu (Franța) 
Walter Kuscn (R.F.G.) 
Sandor Szabo (Ungaria) 
Lev Zavialov (U.R.S.S.)

competiției, Tatran

: 07,2
: 08,1

: 09,7
: 09,8

REVINE ÎN FORMĂ
europeni se pre-înotătorii

gătesc intens pentru campio
natele continentale. Trei spor
tivi francezi, R. P. Menu, Le- 
tast și Hermitte, au traversat 
Oceanul pentru a se alătura 
lui Mosconi și Rousseau . care 
se antrenează în California.

La Budapesta, fosta record
mană europeană, Judit Tu- 
roezy, a înotat distanța de 
100 m liber în 61,8, iar Istvan 
Szentirmay a parcurs distan
ța de 100 m delfin în 59,9 sec.

RECORD MONDIAL
ADVERSARII LUI DEMPSEY
In galeria marilor campioni 

de box Jack Dempsey deține, 
se pare, un record de popu
laritate. Poate că aceasta se 
deduce și din faptul că ani de 
zile, pe vremea cind Dempsey 
era in culmea gloriei,' mulți 
admiratori și-au luat îndrăz
neala de a-l provoca pe cam
pionul mondial la... un meci 
de box! O mult sperată vic
torie asupra marelui boxer, 
chiar avind drept teatru de 
luptă strada sau restaurantul, 
era de natură să înflăcăreze 
imaginația acestor candidați la 
gloria sportivă.

Odată, cu mult după miezul 
nopții, intr-un hotel din Cali
fornia, ’ ' ~
chemat 
cepțle :

cui Werer, de 29 de ani. Arbi
trul maghiar Istvan Zsolt deți
ne un adevărat record, întrucît 
a condus meciuri la turneele 
finale ale C.M. din anii 1954, 
1958 și 1966.

LA HALTERE

Jack Dempsey a fost 
la telefon de către re-

află aici un domn— Se
care dorește neapărat să se 
lupte cu dumneavoastră, anun
ța vocea portarului. El insistă 
și nu vrea să se calmeze.

— Ascultați, răspunse Jack 
Dempsey suspinînd, spuneți-i 
că-i las titlul mondial pentru 
această noapte, dar îl rog să 
nu uite să mi-1 aducă mîine 
dimineață înapoi 1...

AMENDAT PÎNĂ ÎN ANUL 
2007...

Pentru lovirea adversarului, 
fotbalistul amator englez Ro
ger Brookshatv a fost condam
nat de un tribunal la plata su
mei de 5 400 lire, sub formă de 
despăgubiri civile. Incidentul 
s-a produs in urmă cu trei 
ani, iar jucătorul lovit, Alan 
Lewis, care a suferit o fractu
ră cu complicații, nu a mal 
putut să muncească timp de 
doi ani. Brookshaw va trebui 
acum să plătească despăgubi
rile in rate lunare de cîte 
12 lire, ceea ce înseamnă că 
el iși va achita „datoria" in 
anul... 2007.

Federația engleză de fotbal 
a precizat că este pentru pri
ma dată cind un tribunal dic
tează o asemenea sentință în 
Marea Britanie.

Cu prilejul unui concurs in
ternațional desfășurat la Sand- 
viken (Suedia), halterofilul 
finlandez Juhani Mursti a 
realizat un nou record mon
dial la categoria semimijloeie, 
proba împins, ridicînd o bară 
de 162,5 kg. Vechiul record 
mondial aparținea sportivului, 
sovietic Viktor Kurențov cu 
161,5 kg.

FRANCEZUL IZIER

674 ARBITRI
In desemnarea celor 30 

arbitri care vor conduce 
ciurile turneului final al cam
pionatului mondial de 
FIFA a avut o sarcină 
de dificilă. Intr-adevăr, 
de aleși au trebuit să 
cruțați din rîndurile a 
cavaleri ai fluierului, membri 
ci 119 - ' •
ecusonul .
nai. Cei mai mplți se află in 
Europa — 219, in America sînt 
159, in Africa — 144, în Asia 
— 138, iar in Australia — 14. 
Cel mai vîrstnic arbitru inter
național activ este sovieticul 
Arhipov care a împlinit 56 de 
ani, iar cel mai tînăr, austria-

de 
me-

fotbal, 
extrem
cei 30 

fie re- 
674 de

federații, care dețin 
de arbitru internațîo-

O STRÎNGERE DE MÎNA
Vreți să felicitați un prie

ten ? Aveți de ales intre tele
fon, poștă, telegramă, sau 
eventual un disc transmis la 
radio. Dar grupul de parașutiști 
sovietici format din surorile 
Irma și Ela Miler, împreună 
cu Eugen Broșkin, preferă 
metode mai originale. Pentru 
a-l felicita pe maestrul emerit 
al sportului din U.R.S.S., Ibra
him Fashutdinov, care efectua 
cea de-a 2 000-a lansare a sa, 
cei trei prieteni au părăsit 
avionul la 2 000 m înălțime in 
cădere liberă, l-au ajuns din 
zbor pe Fashutdinov și i-au 
strins mina în momentul cind 
li se deschideau parașutele...

SĂRITURI DE 200 m
.. .Foarte posibil. Dar 

mai pe schiuri, bineînțeles, un-
nu-

Tiparul : I. P. „Informația", str. Brezoianu nr. 23-25, București

O mașină cu mai multe roți ? Nicidecum. Un artificiu foto
grafic ne prezintă foarte apropiate trei automobile pe pista 
de la Niirburgring (R.F.G.), in frunte cu învingătorul în cursă, 
austriacul Jochen Rindt. îl talonează 
și Emerson Fittipaldi.
de forța de propulsie a tram
bulinei aruncă pe sportiv de
parte 
Mulți 
acum 
părea 
urmă.
ritorilor pe schiuri stau 200 
o cifră care nu mai inspiră 
liniște. Bjorn Wirkola, 
brul campion norvegian, crede 
chiar realizabil aceasta in
tr-un viitor apropiat. El a și 
prezis locul unde va avea 
loc mult așteptata „premieră" : 
pe trambulina-mamut de la 
Planica, in Iugoslavia.

ÎNVINGĂTOR LA ZURICH

englezii Peter Westbury

pe pista de zăpadă, 
săritori au depășit pină 
granița celor 100 m, 
inaccesibilă cu ani 
Acum in obiectivul

ce 
în 

să- 
m, 

ne- 
cele-

UN TALENT NEOBIȘNUIT

Mary Gniewosz, locuitoari 
orașului Portland (S.U.A.), 

„ ajuns în timp record să po
sede o bună tehnică de sări
toare de la trambulină. Ea a 
învățat să înoate abia in urmă 
cu citeva luni și imediat după 
aceea a luat lecții de sărituri, 
la bazin, cu antrenori specia
lizați. Mai intti a sărit de la 
trambulina de 1 m, pentru ca

a 
a

să urce și pe cea de 
Pentru a intra in formă, 

un
acum 
3 m. 
aproape zilnic efectuează 
cros pe distanța de 2 km.

Se poate spune 
acestea nu înseamnă 
obișnuit, dacă nu- s-ar ști că 
d-na Gnietvosz a împlinit re
cent respectabila virstă de 82 
de ani și are 10 nepoți 
strănepoți!

că toate 
nimic ne-

și 4

ale 
dez-

CONSOLARE
Cercurile conducătoare 

schiului vest-german sînt 
amăgite de locurile submedio
cre o’cupate de schiorii lor, 
in marile competiții din această 
iarnă. Dar există și glasuri 
consolatoare. De exemplu, un 
ziar vest-german scrie cu o 
neascunsă Ironie: „Rezultatele 
au decepționat. Dar în schimb 
nici unul din schiotii noșlri nu 
a fost îngropat sub zăpadă..."

Ceea ce, avind în vedere 
frecventele catastrofe provoca
te de avalanșe in Alpi, in a- 
ceastă iarnă, este totuși un lu
cru pozitiv.

Criteriul internațional de 
ciclism desfășurat pe circuit 
în jurul orașului Ziirich a re
venit francezului Maurice 
Izier cronometrat pe distanța 
de 86 km în 21116:44.0. El a 
totalizat 59 de puncte, fiind 
urmat în clasament de Otto 
Bennewitz (R. F. a Germa
niei) cu 46 p și Marchesi (Ita
lia) cu 32 p.

Federația Internațională de 
Handbal, for ale cărui mij
loace materiale nu au desigur 
amploarea celor ale altor fe
derații, editează, de mai 
mulfi ani. un Buletin cu 
scopul evident de a trans
mite către organismele națio
nale afiliate opinia autori
zată a F.I.H. în diferite pro
bleme de natură competițio- 
nală sau organizatorică. De 
la un timp, în acest Bule
tin F.I.H. și-au găsit Ioc, spre 
satisfacția tuturor, deoarece 
presa specializată nu oferă 
pe toate meridianele același 
spațiu acestui sport, scurte 
și interesante informații 
feritoare Ia desfășurarea 
nor întreceri sau chiar 
activitatea unor federații 
(tonale.

Din aceste motive, publi
cația realizată, din păcate, 
cu mijloace de imprimare 
nu dintre cele mai moderne, 
este totuși așteptată cu in
teres, oferind numeroase și 
prețioase informații atit pen
tru tehnicieni, cît și pentru 
ziariști. Recent ne-a parvenit, 
cu promptitudinea obișnuită
— aceasta fiind încă o cali
tate ce amplifică interesul cu 
care se așteaptă publicația
— ultimul număr al acestui 
Buletin, editat în Elveția, 
țară ce găzduiește sediul 
F.I.H. Este, cum bănuiam, 
un număr ale cărui pagini 
sînt afectate cu precădere 
marelui eveniment sportiv 
care a fost ultima ediție a 
campionatului mondial mas
culin de handbal încheiată 
după cum ne amintim cu 
plăcere, prin victoria selec
ționatei române. Am răsfoit 
cu legitimă curiozitate a- 
ceste pagini, așteptind — o 
mărturisim deschis — să ve
dem care sînt concluziile 
Federației Internaționale de 
Handbal după interesanta și 
echilibrata dispută, 
nii iși exprimă

cc opi- 
in această 

direcție tehnicienii anonimi 
ce au acces Ia publicația o- 
ficială a handbalului.

Modul in care este conce
pută retrospectiva agitatei e- 
dițiî a C.M. reflectă însă o 
supărătoare superficialitate, 
punctată, din nefericire, și de 
o lipsă de obiectivitate, ce 
n-ar fi trebuit să răzbată în 
paginile unui Buletin oficial 
care, prin definiție, trebuie 
să fie imparțial. în primul 
rind, surprinde maniera în 
care este apreciată organiza
rea campionatului mondial. 
Federația franceză a onorat 
această dificilă însărcinare 
prin eforturi morale și ma
teriale deosebite, asigurînd, 
deopotrivă, atit succesul fi
nanciar al întrecerii, cît și pe 
cel propagandistic. N-a fost 
de loc ușor. O spune un mar
tor ocular, care a simțit 
direct ospitalitatea.’ inventivi
tatea șt punctualitatea neobo- 
siților organizatori francezi, a 
căror laborioasă activitate 
este expediată în cîteva pro- 
pozițiuni protocolare, 
pe planul, mult mai 
tant, al confruntărilor 
șt tehnice, al aprigei 
țări pentru victorie, în

Apoi, 
impor- 
tactice 
tncle.ș- 

eare

nu puțini favoriți au fost în- 
genunchiați și unde, în ciuda 
unor pesimiste pronosticuri, 
a domnit un spirit de sporti
vitate reconfortant, Buletinul 
F.I.H., în locul unei analize 
lucide, cu conținut științific, 
face loc unor întîrziate cro
nici, ce repetă informații sau 
rezultate de mult cunoscute 
și comentate. Ne îndoim că 
dezamăgirea ne-a afectat nu
mai pe noi... Cu atît mai 
mult cu cît este evident că 
F.I.H. are capacitatea de a 
reuni în paginile publicației 
respective opiniile celor mal 
autorizați specialiști, even
tual pe cele ale membrilor 
Comisiei sale tehnice.

Procedînd astfel, ar fi fost 
evitate multe din aprecierile 
eronate, ce par a aparține 
unui suporter supraîncălzit, 
și care nu pot să servească 
în nici un caz celor ce peste 
ani și ani, răsfoind Buletinul 
F.I.H., vor dori să știe ce s-a 
întîmplat la C.M. din 1979. 
De pildă — ca să luăm un 
singur exemplu — despre se
lecționata României se spune 
(cităm) : „în orele de la Pa
ris campioana mondială a 
învățat ce este frica...", pre- 
textindu-se că acest senti
ment i-ar fi stăpinit nu nu
mai pe sportivii români, ci 
și pe conducătorii lor. Jocul 
liandbaliștilor noștri, noută
țile tactice aduse de ei (și 
au existat suficiente), valoa
rea lor tehnică, unanim re
cunoscută, sînt străine Bu
letinului F.I.H. Anaiizind 
comportarea românilor, cro
nicarul anonim. face de 
fapt elogiul echipei învinse 
de ei și ale cărei merite nu 
Ie contestă nimeni ; dar dacă 
învinșii au fost atît de va
loroși. atunci învingătorii lor 
ce calificativ merită ? Bule
tinul F.I.H. evită — din mo
tive ce ne sînt necunoscute 
— să acorde un astfel de ca
lificativ campionilor lumii, 
mulțumindu-se să prezinte 
marea victorie doar ca rodul 
unor calcule tactice sau chiar 
al intimplării. Este o atitu
dine care nu onorează forul 
internațional și care produce 
o firească amărăciune unor 
largi mase de susținători ai 
handbalului din țara noastră, 
unei federații naționale '•ara 
a dat handbalului mondial 
numeroase valori morale, 
competitionale și organizato
rice Să amintim, in arest 
sens, doar cele trei titluri su
preme la băieți, alte victorii 
în competițiile mondiale fe
minine. organizarea unui 
campionat mondial și a unui 
curs international al Fi 11. 
în problemele arbitrajului, 
munca unor tehnicieni ro
mâni în organismele F.l II. 
și în numeroase țări pe tărî- 
mul propășirii handbalului. 
Iată insă că deodată, desto- 
P'rim surprinși un lucru r>e 
care nti-I știam . ultima vic
torie. din cete multe 
hand ba Iul ui romă nesc.
datorată numai hazardului. 
Și aceasta tocmai in Buleti
nul F I H. !

ale 
este

Călin AN1ONESCU

LA MCTSroEKE/l EDSW

Aseară, pe stadionul San Siro din Milano s-a desfășurai finala aclualei 
campionilor europeni la fotbal, între echinele Celtic Glasgow și Feiienoord

La închiderea ediției meciul nu a luat sfîrșit. La pauză rezultatul a fosl de 1—1 Au man rit: 
Cemmel min. 31 pentru Celtic și Israel mirt 32 pentru Feijenoord.

In fața arbitrului italian Concetto Lo Beilo s-au aliniat

Hav, Cemmel,

ediții a Cupei
Roîterdcm.

formațiile :

CELTIC GLASGOW : Williams 
Walace, Hughes, Auld, Lennok.

FEIJENOORD ROTERDAM : Grassland — Romei n, 
Jansen, Worry, Kindvall, van Hanegem, Moulijn.

Mofock, Mc Neil, Progon, Johnlonc,

Israel, Laseroms, Duivcnboae, Ha.il,

40368


