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Așadar, pînă la. verni
sajul campionatelor 
mondiale din Mexic 
n-au mai rămas de- 

cit puține zile...
Multe dintre echipe au so

sit la fața locului, se fac ul
timele retușuri ale formații
lor, medicii nu mai prididesc 
cu „leacurile" pentru a pre
întâmpina eventualele indis
ponibilități, iar, în unele țări, 
a crescut considerabil — în 
acest început de mai — cere
rea de... televizoare, solici
tate pentru urmărirea, de la 
distanță, a „evenimentului 
mexican".

Intrat în febra acestor ul
time pregătiri înaintea lui El 
Mundial, „SPORTUL" vă o- 
feră, începind de astăzi, sti
mați cititori, o galerie a ma
rilor vedete care s-au perin
dat pe gazoanele campionate
lor mondiale, începind cu 
1930 și terminînd cu 1966.

Un drum al măiestriei, de la 
Leonidas sau Kada, pînă la 
Pele, Iașin, sau Bobby Charl
ton, o biografie — strict 
autentică — a marilor eroi 
ai fotbalului de ieri și de azi, 
jucători care ne-au incendiat 
nu o dată imaginația adoles
cenței.

IN ACESTE ZILE CIND 
CAMPIONATUL MONDIAL 
BATE LA UȘA, CITIȚI ÎN 
„SPORTUL" PARADA VEDE
TELOR : „DE LA LEONIDAS 
LA BOBBY CHARLTON", 
IN CADRUL CAREIA, AS
TĂZI VA FACEM CUNOȘ
TINȚA CU :
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„A’unioi atit inii rămine, să-l cuprind în brațe pe Dobrin, altfel nu pot să-l opre>c“, paie 
să spună gestul iugoslavului Bukal

Foto : Aurel NEAGU

Dupâ meciul cu Iugoslavia

III

De vorba cu Angelo Niculescu, antrenorul echipei noastre naționale

 BHAZIU*

Ieri, a doua zi după 
meciul cu Iugoslavia, 
am considerat 

pentru cititorii noștri, 
dialog cu Angelo 
lescu. Ca de obicei, 
tienorul echipei 
naționale a 
amabilitate 
noastre.

Iată cum a 
viul :

— Cum apreciați 
portarea tricolorilor 
în jocul cu Iugoslavia, 
ultima verificare înaintea 
plecării în Mexic ?

— Mulțumitoare. în 
unui adversar de certă 
loare, jucătorii noștri 
impus cu autoritate, mai 
în prima 
în care au 
Față de etapa 
sim, apreciez

ulil, 
un 

Nîcu- 
an- 

noastre 
răspuns cu 
solicitărilor

decurs inter-

com- 
noștri

fața 
va

s-a u 
ales 

repriză, perioadă 
ratat victoria, 
în care ne gă- 
drept cores-

punzător potențialul de joc. 
Se simt unele progrese și în 
ceea ce privește organizarea 
de ansamblu ; de asemenea, 
comparativ cu evoluțiile an
terioare, a crescut și spiritul 
ofensiv.

— Cum explicați tiv. 
ineficacitatea fotbaliștilor 
noștri ?

— Pe de o parte, portarul 
iugoslav Mutibarici a apărat 
excepțional, iar pe de altă 
parte, înaintașii noștri, Lu- 
cescu, Neagu, Dembrovschi, 
Dobrin, au avut unele ezi
tări de fracțiuni de secundă 

fruc-

plică uneori inutil;. înghe- 
suind acțiunile în zona cen
trală. în loc să se desfășoa
re mai larg pe o rază mai 
mare. Apoi, în apărare, mar
cajul om la om în zonă este

Interviu realizat de
G. NICOLAESCU

(Continuare în pag. a 3 a)

care i-au împiedicat să 
tilice.

— Ați depistat și 
slăbiciuni în jocul 
pci ?

— Evident. Pentru că 
beam de atac, ar trebui 
că înaintașii noștri se

alte 
eclii-

vor- 
spus 

com-

Selecționata secundă a revenit la București

75 FOTBALUL ROMANESC
Este, într-un anumit fel, 

un -act de curaj să 
încerci a evoca azi 
figura marelui fotba

list brazilian Leonidas. îți 
trebuie realmente mult cu
raj pentru ca în zilele lui 
„Pele-rey“ să reconstitui din 
foi îngălbenite de ziare per
sonalitatea unui fotbalist de 
geniu, pe care să-l consi
deri apoi cel puțin egalul 
lui „el rey“...

Și totuși, Leonidas da 
Silva a fost în perioada 
anilor 1932—1949 exact ceea 
ce este Pele azi, dacă nu 
chiar mai mult, după cum 
susțin, cu înfocarea lor cu
noscută, pasionații supor
teri „carriocas". Supranumit 
„Diamantul negru", Leoni
das s-a născut la Rio de 
Janeiro în 1913, înoepîndu-și 
activitatea de jucător la 
Sao Cristovao, de unde a 
trecut la Bonsucesso. La 19 
ani a debutat în echipa na
țională a Braziliei, care a 
invins, la Montevideo, Uru
guay ul cu 2—1, ambele go
luri fiind opera... „Diaman
tului negru". Joacă la C.M. 
din 1934 în Italia, poartă pe 
Botafogo și apoi pe Flamen- 
go spre titlul de campioană 
și în 1938 uimește Europa 
prin arta sa. înscriind — la 
C.M. din 1938, din Franța 
— goluri prin artificii teh
nice senzaționale : „foar
feci” peste cap, vole-uri cu 
ambele picioare, reluări cu 
capul din plonjoane.

Ajunge un adevărat erou 
o vedetă a întregii Brazilii. 
în 1942 este transferat de 
la Flamengo la Sao Paulo, 
pentru o sumă fantastică. 
10 000 de oameni îl așteaptă 
în gară și 70 000 sînt pre- 
zenți pe stadionul Pacaembu 
la primul lui antrenament. 
Cu Leonidas, Sao Paulo 
F.C. (echipa de azi a lui 
Pele !) cîștigă campionatul 
în 1943, 1945, 1946, 1948 și 
1949 — an in care Leonidas, 
marele Leonidas, devine 
crainicul sportiv da Sil
va. ..

SI A CÎSTIGAT MULTE SIMPATII
1 1

IN MEXIC!'1
Valentin Stânescu se destâinuie.

iercuri seara — la o oră prea tîrzie pentru a mai 
prilejui un interviu — a revenit la București reprezen
tativa secundă de fotbal a României, care a întreprins 

un scurt turneu — 5 JOCURI ÎN 11 ZILE! — dincolo de 
Ocean, în Mexic și Salvador...

La nu multe ore de la sosire, iată-ne fală în față cu 
antrenorul formației, un Valentin Stănescu mult mai bronzat, 
dar la fel de volubil ca întotdeauna, umplind încăperea cu 
vocea lui tunătoare, desenînd în aer mișcări leneșe, rotunde 
parcă obosite :

— înainte de a începe 
interviul propriu-zis, v-aș 
ruga, pentru cititorii, 
noștri, să procedați la o 
scurtă trecere în, revistă 
a rezultatelor, neuitînd să 
reproduceți și formația de 
bază.

— S-o luăm 
la 22 aprilie, la Leon, în 
nocturnă, 2—3 c„ _____ ,

cronologic :

cu selecțio
nata Mexicului, după ce am 
condus cu 1—0. patru zile 
mai tîrziu, la Toluca, 1—1 
în partida revanșă; apoi am 
trecut frontiera în Salvador, 
unde am susținut două par
tide : 2—2 și 2—0 cu repre
zentativa țării gazdă, la 28 
și, respectiv. 30 aprilie; în 
sfîrșit, la 2 mai, 0—1 în 
Mexic, la Vera Cruz, cu echi
pa locală ..Rechinii roșii", din 
prima ligă...

Cît despre echipă aceasta 
a fost, cu mici modificări, 
următoarea : GORNEA — 
VIGU OLTEANU, VLAD. 
POPOVICI, DINCUȚĂ, 
A X E N T E, ANGELESCU, 
PÎRCĂLAI3 (RADU). TĂTA- 
RU, JERCAN (GYORFI).

— Și acum, să trecem 
la... fapte ! Dacă ar fi după 
mine, la capătul unui ase
menea turneu, eu v-aș

pune vreo 400 de între
bări 1 Cred, însă, că mult 
mai bine e să vă dau cu- 
vîntul...

— în general, sînt mulțu
mit dc echipă. Toți jucătorii 
și-au făcut datoria, practicind 
un fotbal apreciat, de cali
tate și — surprinzător pen
tru spectatori — deosebit de 
curat, de sportiv.

De altfel, după primele
Oviciu fOANIȚOAIA

(Continuare în pag. a 3 a)

La concursurile internaționale
de skeet din Austria

GLEB PINTILIE
SI GH. SENCOVICI>

LOCUL 2
și
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De azi, în Capitală

CAMPIONATELE EUROPENE 
FEROVIARE (F) DE POPICE

A IV-a ediție a campionatelor europene feroviare (feminine) 
de popice începe azi pe arena Voința din Capitală. își dispută 
întâietatea echipe (formate din 4 jucătoare) din Austria, Bul
garia, Cehoslovacia, Iugoslavia, Polonia, R. D. Germană, 
Ungaria, R. F. a Germaniei și România.

Reprezentanta țării noastre, Rapid București, deținătoarea 
titlului, este aleătuită din Elena Cernat, Florica Lăpușan. 
Alexandrina Navon și Elena Irod. Se joacă Ia proba clasică 
de 100 bile mixte, după următorul program : vineri, de la 
ora 8 — proba pe echipe ; sîmbătă, de la ora 8,30 — individual.

în localitățile Wcls 
Braunnau din Austria s-au 
desfășurat două competii 
internaționale de skeet. 
Ambele au revenit concu
rentului danez Pedersen, 
în prima (30 de partici
pant!), cîștigătorul a reali
zat 98 de 
100/ fiind 
ment de 
Pintilie cu 
campion 
germanul 
Gheorghe 
ținut 88 t.

La Braunnau (60 de tră
gători), Pedersen a ieșit 
învingător cu 96 t. Pentru 
locurile 2—4 s-a disputat 
un baraj. Rezultate : Fol
ling (Danemarca) 94 t 
(244-24), SENCOVICI (Ro
mânia) 94 I (244-23), Piper- 
mare (Austria) 94 t (23).

talere lovite din 
urmat în 
românul

96 t. și de 
al lumii, 
Wirnhier : 
Sencovici a ob-

clasa- 
Gleb 

fostul 
vest- 

95 t.

SINAIA, 7 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Așa 
cum am prevăzut, a 
a „Cursei Munților" 
decisivă. Etapa pe 
realmente de munte, 
volte pe un traseu care 
prins urcușul spre Furnica și 
coborîrea pc drumul Peleșu- 
lui, a pus la grea încercare 
întregul pluton, farămițin- 
du-l. i-a aruncat, pe multi 
dintre fruntași — inclusiv 
pe lider — în timbra plu
tonului, producînd miei dra
me și mari schimbări în cla
samente. Cei 50 de kilometri, 
cît au însumat cele 15 ture, 
au triat mai sever decît un 
maraton grupul alergătorilor, 
stabilind noi ierarhii și adu- 
cîndu-i pe tricolori în frunte, 
aproape de victorie. Timpul 
noros, ușor răcoros. Ic-a fost 
un aliat alergătorilor. Cani
cula ar fi produs dezastre. 
Noul lider 
este acum 
(Ruda Rvezda 
este talonat de 
Teodor, precum 
lacu, Rusu și 
toți aflați în 
locuri ale clasamentului ge
neral individual. T,a echipe. 
Ruda Hvezda PIsen 
secunde avans față de Di
namo I București, handicap 
posibil de recuperat în ulti
ma etapă.

Comportarea de joi a tri
colorilor este remarcabilă, ea 
readucînd speranțe chiar Și 
în rîndurile scepticilor de 
profesie. Startul s-a dat la 
ora 15,15. încă din turul al 
3-lea, Vasile Teodor se im
pune, ureînd impetuos. El 
culege cu fiecare nouă căță- 
rare puncte prețioase, ce-i 
vor conferi titlul de prim 
grimper al întrecerii, de con
dor al competiției. Svoboda 
este în preajma lideru
lui cățărătorilor, clar nu se 
aventurează. Cehoslovacul

treia zi 
a fost 
circuit 
cu 15 

: a cu-

al competiției 
Ales Svoboda

PIsen).
Citrmeti 
și de Bur-

Grigore — 
primele 10

El
Și

are 32

0

Hrislache NAUM

(Continuare în pag. a 2 a)

AU PRELUAT CONDUCEREA IN „CURSA MUNȚILOR
• Vasile Teodor învingător în clasamentul cățărătorilor 

• Cicliștii români s-au comportat remarcabil pe circuitul 
monfen • Competi)ia se încheie astăzi, în jurul orei 12,30, 
pe velodromul Dinamo din Capitală
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Cicliștii rulează grupați. Peste puțin timp va începe marea 
agitație... Foto i V. BAGEAC

ECHIPA DE FOTBAL
DINAMO BUCUREȘTI [TINERET] 

ÎN ITALIA
. ...ALATUR! DE WEST HAM, SCHALKE 04, PARTIZAN, DINAMO 
ZAGREB, JUVENTUS,----------- ---------- --------------------- -----------FIORENTINA, INTERNAZIONALE, TORINO 

(tineret) a clubului Dinamo București va pari 
luni, la doua turnee ce se organizează in Italia, 
dinamoviștii vor juca la Parma, iar între 23—30 
un mare turneu care va avea loc in localitatea

Echipa de fotbal 
ticipa, in cursul acestei

Intre 18—21 mai,
mai ei vor lua parte la 
Caligarls. La acest al doilea turneu s-au inscris formațiile de tineret
West Ham (Anglia), Schalke 04 (R. F. a Germaniei), Partizan și Dina
mo Zagreb (Iugoslavia), precum și echipele italiene Juventus, Fioren
tina, Internazlonale, Torino și Casale.
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Bota (Dinamo) străpunge apărarea adversă și ins 
gol al echipei sale. Fază clin meciul Dinamo București 
ciștigat de bucureșteni cu 12—11,

Campionatul de handbal

Minerul Baia Mai
Foto: N. DRAGOȘ

I

KAIINĂUIA TELEAIEN ÎNVINSA
PE

a 
<le

TEREN PROPRIU
Cea de a XXI-a etapă 

campionatului masculin 
handbal categoria A, s-a dis
putat ieri, oferind, în gene
ral, jocuri echilibrate, dar de 
un nivel tehnic și tactic ne
satisfăcător. Iată rezultate
le înregistrate cu acest pri
lej :

STEAUA — VOINȚA BUCU
REȘTI 12—10 (7-6).’ Partida 
a plăcut numai prin evoluția 
scorului, care, datorită dîr- 
zeniei manifestate în joc 
de handbaliștil de la Voința, 
a fost tot timpul strîns. La 
mijlocul reprizei secunde, 
Steaua s-a detașat parcă ceva 
mai clar (min. 43, 11—8). dar 
Voința a revenit și a fost la 
un pas de egalare (min. 52. 
11—10). Ultimele minute ale 
întîlnirii au pasionat prin a- 
cest suspans, însă cu cite va 
secunde înainte de încheie
rea meciului, Steaua a trans
format singura aruncare de 
la 7 m de care a beneficiat, 
pecetluind scorul partidei. 
Vom nota că Voința a avut 
de executat trei ' asemenea 
aruncări din care a ratat 
două, ambele prin Roșescu.
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marcate de
(3), Coasi 

Cris-

Punctele au fost 
Gruia (3). Otel ea 
(2). Speck (2). Goran, 
tian — Steaua. Mania (3). Ro- 
șescu (2). 
Balaure, L.
ca. (c. a.)

DINAMO BACAL — DINA
MO BRAȘOV 6-5 (4-3). I’loa 
ia care a căzut înainte 
ele începerea meciului și 
în timpul desfășurării pri
mei reprize a făcut terenul 
dificil. Așa se explică — în 
parte — scorul strîns. Nu este 
însă mai puțin adevărat că 
și cele două echipe s-au în
trecut în durități, practicînd 
un joc lent, obstructionist. în 
această privință oaspeții au 
excelat, comițînd 78 de faul
turi (!). Au condus Gh. Po
pescu și M. Petrescu — Bucu
rești. (I. 
principal)

Dinamo 
rul Baia 
Băi mă renii, aflați 
retrogradării, au 
pentru victorie, 
dîrză rezistență 
lor. Conduși cu 3—0. ei nu au 
renunțat la luptă și au

Lâpușan. 
Popescu.

Anghel. 
Alboai-

Iancu coresp.

București — Mine- 
Mare 12—11 (7—0).

sub spectrul 
luptat mult 
opunînd o 
dinamovtști-

ega-

lat de patru ori scorul. Bucu- 
reștenii. bine conduși de pe 
margine de Oprea Vlase. s-au 
impus însă in finalul partidei, 
ca Lii mare a unei organizări 
mai bune a apărării și a unui 
plus de eficacitate în fazele 
de atac. Deși au obținut vic
toria la limită, dinamoviștii 
s-au dovedit mai buni. Au 
înscris : Sa in ungi (3). Pa? o 
(3). Bota (3), Dan Marin (2). 
Preotu (1) (Dinarno), Birlolom 
(6), Palko (3). Kiss (l), Ră
zor (1) (Minerul). Au condus 
C Moifeta și A. Albu (Bra
șov).

Gheorghe RANGU

Rafinăria Teleajcn — Uni
versitatea Cluj 15—22 (6—11). 
Pierzînd pe teren propriu, 
ploieștenii și-au micșorat con
siderabil șansele de a mai 
rămine în prima categorie. 

Studenții au avut în Negovan 
cel mai bun jucător. Au con
dus foarte bine V. Sidea și 
V. Pelenghian (București). (I. 
Tănăseseu — coresp.)

Politehnica Timișoara — U- 
niversitatea București 15—9 
(8-4).

AZI SI MIIKE, ROMÂNIA - R. D. G. LA
Sala Armatei din Oradea 

găzduiește, azi și mîine, 
dubla întîlnire internaționa
lă de baschet dintre repre
zentativele feminine ale Ro
mâniei și R.D. Germane. 
Meciurile constituie pentru
iiiiiuiiiii!iitiiiiuiiiiiiiiiiiiPiit'niiii!iiiiiinii. !|i:i!ii.imiiiit!iiiiiii!itițiiiiiinitiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii!iiini!iiiiiiiiniintiiiii

selecționata noastră o 
cilă. dar utilă, verificate 
înaintea turneului de ca
lificare pentru campionatul 
european, care se va desfă
șura săptâmina viitoare, tot 
la Oradea.

difi- Echipa R.D. Germane se 
bucură de o frumoasă carte 
de vizită, ea ocupind, de 
pildă, la ultimele campio
nate europene locurile 3 
(1966. la Cluj) și 4 (1968, in 
Sicilia).

CRAIOVA
ÎN „CUPA BALCANICĂ»1

Universitatea Craiova 
va susține viitorul 
meci în cadrul „Cu
pei balcanice", cu for
mația iugoslavă Slo
boda Tuzla. Partida-tur 
va avea loc la 10 iu
nie, la Tjzîa, iar retu
rul se va 
Craiova, in 
17 mai.

juca 
ziua

CONCURSUL
CL'RAJOȘiLOR"

Conducerea Palatului 
pionierilor din Capi
tală organizează dumi
nică pe pista de zgură 
a stadionului Dinamo 
un concurs de carling, 
dotat cu „Cupa curajo
șilor". In program fi
gurează probe de vi
teză, slalom și întlenii- 
nare întrecerile incep 
la ora 10.

I
I
I

I
I
i

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Note/e...
ofe, jucătorilor. Nole, arbi
trilor. Note, și celorlalți eroi 
ai stadioanelor de fotbal — 
speefatorilor. Și, în același 
timp, pledoarii: pentru și îm
potriva lor. Cei care contestă

funcția notelor în presa sportivă, aduc 
ca argument relativitatea, caracterul 
lor subiectiv, cvasi-imposibililatea unui 
examen riguros, contradicțiile care a- 
par uneori între cronicari. Obiecțiile 
nu pot fi respinse de plano. Sînfem 
convinși însă că, în ziua cînd publica
țiile de specialitate ar renunța la aces
te mult controversate note, cei dintîi 
care ar regreta dispariția lor ar fi 
chiar nemulțumitii de astăzi, jucătorul 
notat cu un modest 5, în vreme ce el 
aștepta acel mirific 10, visat întîi, in 
băncile școlii, erbitrii notați cu do,ă 
sau chiar trei stele, spectatorii retro
gradați cu o treeptă sau mai multe m 
clasamentul „galeriilor", 
cerea penlru cucerirea

în între- 
„Trofeului 

Petschowschi". O „maso rotundă", orga
nizata cu un an in urmă în rîndurile 
arbitrilor, a tost, de altfel, concludentă 
In acest sens. Cei mai multi dit.tre 
participant!, deși au trăit, desigur, șl 
momente de amărăciune la aflarea 
notelor, s-au declarat de acord cu a- 
cest sistem de apreciere. Cunoscutul 
arbitru F.l F.A., Andiei Rădulescu, nu 
se sfia chiar să reunească emoția s; 
nerăbdarea cu ca> ij Hesc hide de fie
care dată ziarul, iutii dimineața în 
Gara de Nord, cînd se întoarce de pe 
cîmpurile luptei sportive de la Folio 
șam, lași, Pitești, Arad etc.

Adevărul este că aceste note, 
nu au pretenția de a fi drămuite 
un cîntar de înaltă precizie, sînt 
stimulative. Ele alungă, in bună mă 
sură, blazarea sau suficienta, tre.esr 
ambiții, înîretin o atmosferă de ir.'re- 
cere, mobilizează, in ultimă insfan’ă.

Am avut prilejul să constatăm acest 
lucru, nu numai pe terenul de joc, ci 
și în afara lui, în tribune, unde orice 
formulă compe’i’ivă părea o utopie. 
Dar n a fost de loc așa. Nici spectato
rii nau rămas indiferenți la notele ce 
li se acordă pentru bună sau proastă 
purtare. La Petroșani, după meciul Jtol- 
Petrolul, unii spectatori, martori oca 
zionali la convorbirea ‘elefonică din
tre cronicar și redacție, au încerca*, 
în modul cel mai politicos, să-l convin
gă pe reprezentantul ziarului că pu
blicul ar fi „meritat" 9 și nu 8. Pentru 
a nu mai aminti faptul că lumălate 
satisfacția îndreptățită, 
trăit o ploieștenii, după 
torie asupra Rapidului, 
cauza unui „6" acorda* 
parte de a ne supăra, 
fost adresată, pe această temă, 
intermediul Programului de o lac'uro 
remarcabilă editat de clubul Petrolul, 
am considerat mica furtună ploieșteonă 
ca un semn de recunoaștere a rolului 
pe care îl pot avea aceste îndelung 
comentate note.

Greșesc, credem noi. cei care, ne- 
gîndu-le utilitatea și referindu se la 
procentul lor de reia1 ivilale. ne propun 
să renunțăm la ele. N cm face nici 
un serviciu sportului, în speță fotba
lului. De ce s ar abandona o armă 
ce s a dovedii destul de eficace în 
lupta pentru progresul tehnic, penlru 
asigurarea unor mai bune conditi' de 
întrecere, penlru micul zîmbet de satis
facție sau cuta de supărare, fiecare din 
ele, înlr un fel, stimulatoare?

Jack BERARiU
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SIMPLE ACCIDENTE? ca fiind

TACTICA ȘI STRATAGEMA® însemnări la două lecții de educație fizică

respec- 
exigen- 
deschis

ntrebarea imi «urvemse I cu cîteva zile în urmă, 
asistînd la două lecții 
de educație fizică, una 

desfășurată cu clasa a Xll-a 
(eleve) a Liceului „Ion Slavici”, 
alta cu clasa a 111-a a Școlii 
de aplicație de pe lingă Liceul 
pedagogic, ambele din Arad.

Programate în curțile liceelor 
(transformate în 
complexe sportive)

adevărate 
__  . și într-o 

splendidă zi cu soare, lecțiile 
întruneau condițiile . pentru o 
reușită deplină.

Nu m-am gindit să cronome
trez densitatea efortului și nici 
vreo altă latură a metodicii 
predării. Ci, pur și simplu, 
să gust niște lecții in aer li
ber, care începuseră sub bune 
auspicii. Scurte alergări, alter
nate cu schințbări de direcție, 
exerciții de dezvoltare fizică 
generală, participare activă a 
elevelor și cadrelor didactice. 
Toate acestea. însă, cam 15—20 
de minute, după care lecțiile 
au început a se destrăma, pier- 
zîndu-se minut cil minut. In
explicabil, profesoara liceenelor, 
după ce indicase elevelor 
exerseze pasele de volei 
doi,-, a renunțat la orice 
drumare și supraveghere a 
tivității, preferind să stea 
vorbă tot restul timpului (20— 
25 minute) cu un coleg de spe
cialitate, liber în răstimpul res
pectiv.

După nici 3—4 pase (de mîn- 
tuială), două dintre eleve au 
trecut la pase de fotbal in 
doi, altele au preferat să cu
leagă flori, să sica de vorbă 
cu colegele scutite, ori să facă

să 
in 

în- 
ac- 
cle

plajă. Le-a regrupat fluierul 
profesoarei, din penultimul mi
nut al lec(iei. Dezamăgit, mă 
întrebam clacă nu cumva vor 
urma exercițiile de liniștire ți 
concluziile lecției, dar n-am 
avut o asemenea surpriză.

La lecția cu clasa a IlI-a, 
după același început promiță
tor s-a intrat in impas. Au 
fost constituite două echipe de 
fotbal (una cu 8 și alta cu 7 
băieți), iar o fetiță care soli
cita insistent să fie portărița 
uneia dintre echipe a fost alun
gată de pe teren, alăturindu-se 
grupului de 7 colege care, in 
spatele porții, așteptau indica
țiile profesoarei. Cele două 
echipe de fotbal au început 
jocul, iar fetele, sub îndruma
rea directă a cadrului de spe
cialitate, au trecut la „atelie- 

de... confecționat ghirlan- 
Și așa s-a ctfi- 
fotbal la clasa 
și cu... păpă-

rul"
de din păpădii, 
sumat ora : cu 
a II t-a, băieți, 
dii pentru fete.

Să mai amintesc că băieții, 
toți cei 15, îndeplineau aproape 
în egală măsură și funcția, de 
arbitru ? Că n-am distins nici 
un moment în care conținutul 
jocului să difere de cel practi-

cat la întîmpiare, pc străzi, pe 
maidane ? Este inutil !

Adeseori, profesorii din licee 
afirmă că inlimpină piedici în 
realizarea programei, datorită 
nivelului nesatisfăcător al pre
gătirii absolvenților școlii ge
nerale. Cei din învățămintul 
superior aruncă vina pe colegii 
din licee ș.a.m.d. Bineînțe
les. asemenea opinii nu pot fi 
generalizate. La Piatra-Neamț, 
București, Baia-Mare. Timișoa
ra, Bacău, Cluj, Brăila, in nu
meroase alte locuri, mulți pro
fesori, ca urmare a priceperii 
și hărniciei lor, se bucură de 
întreaga prețuire a factorilor 
de conducere, a elevilor.

Propriu-zis, vinovați sînt toți 
cei ce patronează lecții de ge
nul celor menționate mai sus. 
In ambele cazuri, profesorii 
dispuneau de o remarcabilă 
bază materială, de generozita
tea factorilor naturali, de copii 
bine dezvoltați. Sînt convins 
că ei dețin și numeroase cu
noștințe de specialitate. Le-au 
lipsit însă pasiunea și discipli
na profesională, spiritul de 
responsabilitate.

Cit de contrastante apar aces
te lecții față de documentele

și reglementările in vigoare, 
față de înseși prevederile Legii 
cu privire la dezvoltarea edu
cației fizice și sportului, care 
atestă aceste activități 
in interes național.

S-au situat lecțiile 
tive la nivelul acestor 
țe ? Nu ! 
vorbind, 
fizice, 
obiect 
mint, 
ultimă 
muncii cadrului de specialitate, 
de exigența acestuia ?

înclin să cred eă mai 
încă cetățeni care nu 
și chiar minimalizează 
roasele semnificații sociale ale 
educației fizice, în schimb sint 
convins că de această situație 
se fac răspunzători și unii spe
cialiști ai domeniului nostru. 
Este cazul ca în direcția spori
rii prestigiului educației fizice 
să ne dezobișnuim de a privi 
mai mult spre ograda altora 
și să uităm s-o gospodărim te
meinic pe cea proprie. Aceasta 
cu atit mai mult cu cit avem 
ci-eate toate premisele necesare 
creșterii prestigiului educației 
fizice, dar fără calitatea mun
cii cadrelor de specializare, a 
eficienței acesteia in raport cu 
obiectivele stabilite de factorii 
de conducere, dezideratul res
pectiv nu poate fi îndeplinit.

Vreau să cred că lecțiile la 
care m-am referit nu au fost 
decît simple accidente.

Și atunci, 
prestigiul educației 
de altfel al oricărui 
planului de învăță- 
este condițional, in 

de calitatea

ca 
al 
nu 

instanță,

există 
cunosc 
nunw-

ion ȘICLOVAN

Inala campionatului repu
blican de box pe echipe, 
disputată și anul acesta 
tot intre reprezentativele 

cluburilor Dinamo și Steaua, a 
scos în evidență cîteva probleme 
care, prin Ineditul lor și reac
țiile ce le-au produs, merită a ti 
analizate mal în amănunt. Por
nind de la ideea eă ulterior imi 
va fi oferită posibilitatea să-nu 
Împărtășesc opinia și să fac li
nele propuneri asupra acestei 
mult controversate competiții In
terne, apreciez ca foarte util 
tratarea aparte a acestui „capi
tol" — tactica Și stratagema in 
alcătuirea echipelor de box — 
țininrt seama de existența anu
mitor tendințe In concepția unor 
specialiști, de a denatura conți
nutul acestor noțiuni, lucru cart 
nu poate conduce decît la sur
prize puțin plăcute pentru bo
xeri șl pentru box in general. 

Faptul că in echipa militară, 
prezentata la cintarul oficial al 
finalei campionatului, a apărut 
Gruiescu in locul Iul Ciucă șl 
Morarii in locul lui Mathe sau 
Parascltiv, poate fi apreciat ca 
idee tactică reușită, răcind ab
stracție de rezultat, același lucru 
se poate afirma și despre intro
ducerea lui Păpălău in echipa <fi- 
namovistă, Ia categoria unde nor
mal trebuia să apară Antonio. 
Antrenorii cel-.tr două ecliipe, 
prevaltndu-se de dreptul regu
lamentar de a-și definitiva titu-

F

PESTE BLOCAJA

ELOGIUL
Acum cînd Penicilina Iași 

a reușit să-și ducă pînă 
la capăt turul de forță, 

titlul feminin, este 
să adresăm felicitări 
căruia succesul e- 

se datorește intr-o 
considerabilă: antre-

obținând 
momentul 
unui om 
chipei i 
măsură 
norul N. Roibescu. Incontesta
bil, locul prim intr-un cam
pionat în care s-a prezentat 
bine un număr de echipe mai 
mare ca de obicei, după un 
turneu final dificil, desfășurat 
la București, adică, practic, pc 
terenul principalei contracan
didate (Dinamo), reprezintă in
tr-adevăr o performanță. Spri
jinit de conducerea unității in
dustriale ieșene, ca și de ad
mirabilele eforturi ale echipei, 
antrenorul Roibescu a reușit — 
o putem afirma — și un triumf 
personal, obținînd, cîștig 
eșuză într-o dispută mai 
che, cu
voleiului. Nu vom enunța con
troversa.
spunem 
linei 
arată 
sale 
vedit din plin justețea.

Pornind de la această con
firmare a competenței profe
sionale a lui N. Roibescu, 
ne-am îngădui să imaginăm o 
urmare, adesea realizată în

de 
ve- 

unii din mai marii

r

L

COMPETENȚEI

FINAL ÎN CONCURSUL
DE PRIMĂVARĂ

MUREȘ, (prin telefon), 
luat sfîrșit în-

dă 
că 
de

Ne vom mulțumi să 
că rezultatul Penici- 
dreptate antrenorului, 
metodele și planurile 
pregătire și-au do-

alte domenii : 
Și nu vedem 
încerca a se 
răspundere în 
pentru această valoare confir
mată. Este 
nu a fost 
rezultatele 
comandau 
precedenți 
ocupe de 
măcar și de junioare.

Să fi fost aceasta, oare, 
urmare i 
tite mai 
de vină „tradiția" ca antreno
rii lotului, feminin să nu fie 
aceia care obțin rezultate bune 
cu echipele fruntașe ? (Actua
lul antrenor conduce o echi
pă care a gustat anul acesta 
din emoțiile retrogradării ; iar 
singura excepție notabilă de 
la nedorita tradiție menționată 
a constituit-o, 
mă, Gh.
dutabil 
Roibescu 
final și 
vreo douăzeci 
cuți Ia același club).

Nu dorim să întîrziem în 
căutarea răspunsurilor. Impor
tant. este că utilizarea compe
tenței dovedite și verificate, 
a lui N. Roibescu, în intere
sele superioare ale voleiului 
românesc, ar Trebui să-i pre-

PROMOVAREA, 
de ce nu s-ar 
găsi un loc cu 
voleiul național

drept, N. Roibescu 
pînă acum — deși 
echipei sale ii re- 
elogios și în anii 

se 
el

— desemnat să 
vreun lot, fie

o 
a divergențelor amin- 

I înainte ? Să fi fost

cu ani in 
Constantinescu, 

adversar al Iui 
în recentul turneu 

om cu experiența a 
de ani pcire-

tsr- 
re- 
N.

ocupe pe cei în drept. Aflați 
în preajma unor competiții im
portante, se va considera pro
babil, prea tirziu pentru a 
„schimba garda" la conducerea 
tehnică a lotului feminin. Dar 
nu s-ar putea ca N. Roibescu 
să fie asociat acestei condu
ceri ?

Măsura ni s-ar părea re
alistă atita timp cit soluția 
ideală și anume aceea ca an
trenorul lotului național să nu 
fie angajat pe lingă vreun 
club, nu a fost încă adoptată.

Marcel RUSESCU

P. S. Ml se povestește, dintr-o 
sursa — in general demnă de în
credere — că, Intr-o revistă, ini se 
pare, din Iași, cineva încearcă să 
mă someze să-l clarific niște ne
dumeriri personale și poate defi
nitive, în aceste coloane. Afină 
din aceeași sursă că este vorba 
despre o obsesie aparte — apari
ția fotografiilor în ziarele de mare 
tiraj — și negăsind altă explicație 
la insistențele respective omul 
vrea să i se facă publicitate. Îmi 
declin o astfel de competență și-l 
asigur că nici cu Insistențe mai 
mari nu vol fi convins să mă o- 
cup âe altceva decît de proble
mele voleiului.

Precizez că titlul prezentului ar
ticol nu se adresează personajului 
vizat.

7 
Joi la prinz au 
trecerile Concursului republican 
de primăvară al juniorilor (mari 
și mici) la lupte greco-romane. 
Ediția din acest an s-a bucurat 
dc un deplin succes. O apreciere 
deosebită pentru tinerii luptători 
din Oradea, Pitești și 
cluburile Progresul 
București, care s-au 
bine pregătiți — unii 
fiind talente autentice.

Iată primii clasați : 
MARI : cat. 48 kg : F. 
(Crișul Oradea), Gh. Stroe (Ra
pid Buc.), M. Tofan (Progresul 
Buc.) ; 52 kg : I. Dulică (C.S.O. 
Cimpulung Muscel), G. Nica (Ra
pid Buc.), M. Florescu (Dinamo 
Buc.) ; 56 kg : Ai. Szabo (Crișul 
Oradea), M. Boțilă (C.S. Pitești), 
C. Salop (Energia Constanța) ; 
60 kg : I. Moldovanl (Crișul), M. 
Ci ut an (Rapid Buc.), D. Vitan 
(C.S.M. Cluj) ; 65 kg : E. Mag
(Vagonul Arad), S. Hubert (Șoi
mii Sibiu), S. Stancu (Pescărușul 
Tulcea) ; 70 kg : A. Popa (Dina
mo Bacău), P. Gheorghe (Steaua),

cei de la 
și Rapid 
prezentat 

dintre ti,

JUNIORI
Gydngybsl

M. Drescanu (Avintul Botoșani); 
75 kg : D. Loga (Dinamo Buc), D. 
Bologa (A.S.M.T. Lugoj), Fr. 
Mongold (Olimpia Satu Mare) ; 
81 kg : I. Bendel (A.S.M.T.), C. 
Voicu (Energia Buc.), V. Crftcă- 
nel (Steaua) ; 87 kg : Z. Szilagy 
(C.F.R. Timișoara), N. Tănase 
(Dinamo Buc.), T. Gliinea (Pro
gresul Buc.) ; 4-87 kg : R Co
ti rea nu (Vagonul), Gh. Nistor 
(Metalul Buc.), FI. Munteanu 
(C.S. Pitești). Campionii la ju
niori mici (in ordinea categoriilor 
de greutate) : St. Rusu (IPROFIL 
Rădăuți), M. Stan (Steaua), 
Mizileanu (Rapid Buc.), 
ja (Olimpia Satu Mare), 
țu (Dinamo Bacău). FI. 
(Progresul Buc.), V. 
(IPROFIL), T. Lucescu 
Iași), V.

D. 
I. Mur- 

V. pren- 
Crâciun 
Ghețău 

(Nicotină 
. . Petre (Progresul Buc.) 

și V. Iu ga (Mureșul Tg. Mureș). 
Vineri dimineață își încep în

trecerile finale de astă dală pen
tru desemnarea campionilor na
ționali pe 1970, juniorii (mari șl 
mici) de la lupte libere.

T.

C. ALBU, coresp.

ALES SVOBODA Șl RODA HVEZDA PLSEN
(Ui mate din pag 1)

păstrează resurse 
naiul care avea 
victoria in etapă și tricoul 
galben al „Cursei Munților", 

timp ce liderul se luptă 
greu, pierzînd la fiecare

pentru fi- 
să-i aducă

M. R.

Marginali la turneul final al campionatului feminin de volei

VICTORIA PENICILINEI 0 SURPRIZA ?

larii categoriilor chiar în ziua 
meciului (că acest lucru e hun 
sau rău, este o altă problema), 
au urmărit surpriza tactică, cu- 
noscînd șocul psihologic produs 
boxerului atunci cînd în pregă
tirea, relativ îndelungată, v’zează 
un anumit adversar și cu citeva 
ore Înainte d* meci „se pome
nește cu un altul*. Bineînțeles 
că ideea presupune valoarea a- 
propiată a înlocuitorilor față de 
cea a „sacrificaților* titulari șt 
că de neînțeles — și de neaccep
tat deocamdată — ar fi fost, de 
exemplu, înlocuirea lui Aurel 
Dumitrescu cu Toni Mircea, sau 
a Iul Ion Alexe cu... Ilie Dascâ- 
lu. Din păcate, însă puține secții 
de box din țară își pot permite 
astfel de soluții în competițiile 
în care sint angrenate, pentru 
bunul motiv că — ia ora ac
tuală — in majoritatea centrelor 
pugilisticc se ridică problema în 
formare? însăși a unei echipe șl 
nicidecum de creare a mai mul
tor „valori* apropiate la fiecare 
categorie In parte. Nu acord a- 
vansuri celor care susțin inutili
tatea campionatului de box pe 
echipe, dar cred că realitatea e- 
xistentă în sălile noastre 
constituie argumentul — 
holărîtor — in susținerea 
lui de vedere respectiv.

în aceste condiții, apar 
te ori compromisuri pugiiisttce, așa 
zis strategice, care pot conduce 
la accentuarea acelui grad de 
periculozitate pe care-l conține 
boxul, la stări de lucruri care 
deservesc în general această dis
ciplină sportivă.

In recentul meci Dinamo—Stea
ua a surprins desigur (aptul că 
Sllberman, Cuțov, Gyorffi și Năs
tac au boxat la categorii de greu
tate superioare celor în care _ 
păreau obișnuit. Acest lucru, zic 
eu, depășește — de-acum — as
pectul strategic al problemei și 
se apropie mai mult de ceea ce 
numim stratagemă, adică un Ici 
de... șiretlic. Se poate reproșa 
ceva antrenorilor respectivi fiind
că au recurs la această soluție 7 
Poate singut faptul că, anterior, 

ro- 
cu 
cei 
vor

a-

de box 
aparent 
punctu-

de mill

a-

Poate singur faptul că, ante: 
boxerii respectivi nu au fost 
dați. în categoriile „surpriză*, 
adversari mai puțin tari decît 
cu care erau convinși că se 
întiini in meciul final, 
tunci, rr “ 
adică... surpriza • a fost 
tativ acest „vicleșug* al celor doi 
antrenori ? Se pare că da : STii- 
berman, Cuțov și Gyorffi au cîȘ- 
tlgat meciui ile, iar Năstac a tost 
la un pas de o mare surpriză I

Dar
fi dispărut esențialul, 

rezul-

„Reușita* Insă este relativă, fi
indcă Ia categoriile în care acești 
boxeri trebuiau să apară în mod 
normal toți înlocuitorii lor au 
fost învinși !... Și atunci, strata
gema noastră s-a cam transfor
mat într-un fel de „ce-am luat 
pe mere, am dat pe pere* Noi 
însă nu despre acest lucru vrem 
să vorbim. Ne interesează în 
mod deosebit pînă unde poate t’ 
acceptată o astfel de «optică* a 
antrenorilor.

Cunoaștem că în box o cate
gorie de greutate are o limita 
minimă și una maximă. Catego
ria scmi-mijlocie, dc pildă, im
pune o greutate cuprinsă intre 
63.500—67,000 kg., iar categoria i- 
mediat superioară, mijlocie-m»ca, 
este de la 67,00—71,00 kg. Aceasta 
înseamnă că dacă Sllberman, de 
exemplu, cintărește 66.900 kg. poa
te boxa la semi-mijlocie, iar dacă 
are cu numai 200 gr. în plus 
poate boxa la mijiocie-mlcă. 
Cum, in generat, boxerii forțează 
prin s’ăbire încadrarea într-o cate
gorie cit mai inferioară, în intenția 
de a prezenta atuuri față de ad
versari (alonjă, forță etc.), re
zultă 
mală 
rilor 
diat 
care 
crurile și cu cei patru 
noștri și din acest punct de ve
dere avem convingerea că ei nu 
au forțat... îngrășarea ’

Nu puleni spune același lucru 
însă — și în esență aici am in
tenționat să ajungem — despre 
cunoscutul „ușor* Ion Dinu, care 
în acest campionat pe echipe a 
susținut meciuri la „mijlocie- 
micâ“, despre (cel mult) „semi- 
mijlociul* Gheorghe Manca care 
a boxat la „semi-grea“, sau des
pre „semi-mijlociul* Grigore E- 
nache care, „fie ce-o fi* (și... a 
fost !) a susținut un meci la ca
tegoria... „grea* 1

Acestea sint cîteva din nume
roasele exemple ce ne stau ta 
dispoziție, care prin rezultatele 
lor confirmă faptul că forțarea 
categoriilor de greutate (prin slă
birea sau îngrășarea boxeri
lor), implică riscuri materializate 
prin abandonuri, K. D.-uri și 
K. O.-uii, pe care noi iubitorii 
boxului dorim 
cit mai rar pe __ _____  _______

Mulți spun că vinovat principal 
pentru 
ar fi 
chipe. 
viitor

(alonjă, torță etc.), 
că, de fapt, categoria noi— 
a marii majorități a boxe- 
noștrl este cel puțin ime- 
stiperioară față de cea in 
ei activează. Așa stau lu- 

„eroi" at

să le semnalăm 
ringurile noastre.

stare de lucruriaceastă
însuși... campionatul pe e- 
Pă'erea noastră... Intr-nil 

articol.

Constantin CHIRIAC

BOXERII JUNIORI ÎN FATA 
REUNIUNII FINALE

Campionatul 
volei feminin, 
diția 
s-a deosebit 
de edițiile 
cedente.

mînd aceasta, ne gîndim ia 
faptul că pentru prima oară 
în istoria lui. titlul a fost cu
cerit de o echipă din provin
cie — Penicilina Iași. Dar lu
crul cel mai important cre
dem că nu este acesta, ci fap
tul că se poate vorbi de o 
foarte bună echipă ți în afa
ra Bucureștiului. Dominat 
numai de eterna rivalitate 
dintre Dinamo și Rapid, care 
tranșau pe rînd victoria fi
nală, campionatul ajunsese, 
Intr-un anumit fel, să și res- 
tringă interesul. Provincia 
făcea cîteva „jocuri de arti
ficiu", oprindu-se însă în pta- 
gul afirmării totale (repetăm, 
cu echipe, și nu cu elemen
te individuale).

Victoria Penicilinei poale 
părea 
priză.
nu și în fond Surpriza este 
dată numai de... ruperea tra
diției, de „îndrăzneala" 
dărima niște idoli. In 
victoria ieșencelor este 
dul unei munci asidue 
unei evoluții în crescendo de 
la an la an. Teamul condus de 
Nicoiae Roibescu, după ce a 
ocupat un loc 7, în primul 
an de activitate în divizia A, 
s-a clasat de trei ori la rînd 
pe locul 3, anunțindu-și 
„vehemență" pretențiile 
șelie, obținută — meritat 
anul acesta.

Lotul Penicilinei cuprinde 
elemente valoroase, cu o pre- 

. galire tehnico-tactică foarte 
bună. Maniera de jcc a cam
pioanelor aduce, pe alocuri, 
cu aceea a voleibalistelor ni
pone. Ne referim, în special, 
la viteza de reacție și la 
combinațiile în atac. Din 
sextetul de bază se detașea
ză cele două trăgătoare prin
cipale, Florentina Itu și Au
relia Căunei. Ambele posedă 
o remarcabilă forță de atac 
și o bună? orientare în teren. 
Căunei manifestă o deosebi
tă siguranță și în linia a 
doua, unde aportul ei a fost, 
de cele mai multe ori. de 
mare utilitate echipei. Mem
bre ale lotului național, ele 
îsi justifică pe deplin selec
ționarea, dîndu-ne speranța 
într o evoluție calitativ su
perioară la „mondialele" din 
Bulgaria. Ridicătoarele Ana 
Chirițescu și Viorica Bincheci 
dirijează bine atacul, însă nu 
totdeauna cu aceeași clari
tate și precizie. Un rol im
portant, îndeosebi în partida 
finală, l-a avut Carolina Nan 
o jucătoare explozivă, dar cu 
oscilații mari în comporta
re. Aceeași linie oscilatorie a

de 
e- 

1969—1970,* 
net 

pre- 
Atir-

pentru
Doar

unii o sur
iți aparență,

de a 
fond, 

ro
și a

cu
la

urmat-o și Lucia Dobrescu, 
mult mai „palidă" în turneul 
final, decît în campionat. în 
momentele de tensiune, cînd 
nervii erau gata să cedeze 
și să compromită situații fa
vorabile, Ana Zabara, prin 
calm și luciditate, a redat 
moralul echipei.

Numărul mic de jucătoare 
al lotului îl dezavantajează 
Pe antrenorul N. 
care — neavînd pe 
rezerve voleibaliste 
Iul titularelor — le 
acestea din urmă 
sufocării, atunci cînd se află 
în situația de a susține me
ciuri tari, care se întind pe 
parcursul a cinci seturi și 
în condiții de desfășurare a 
turneelor cu jocuri zilnice.

Lărgirea lotului și ridicarea 
rezervelor la nivelul titulare
lor ni se pare a fi unul din 
obiectivele principale ce le 
are de realizat antrenorul ie
șean.

Sperăm că victoria obținu
tă să fie confirmată în con
tinuare de o participare la 
fel de „activă" și în cam
pionatul viitor.

învinsă pe linia de sosire, 
Dinamo, a fost cea de a doua 
echipă prezentă la turneul 
final care a oferit „ceva" 
specialiștilor și publicului, 
prezenți timp de șase zile în 
sala Floreasca. Garnitura di- 
namovistă n-a jucat mai bine 
ca în anii trecu ți, dar nici 
mai ; rău. Evident, echipa lui 
Gheorghe Constantinescu tra
versează aceeași perioadă de

Roibescu 
banca de 
la nive- 
aduce pe 

în pragul

criză prin care trece și vo
leiul feminin în general. Cele 
cîteva vîrfuri: Helga Bogdan, 
Mariana Popescu (care au 
jucat aproape de valoarea 
lor pe întreg parcursul tur
neului), Lia Iliescu. Marga
reta Șerban (acestea cu evo
luții, totuși oscilante) nu au 
putut evita înfringerea din 
meciul decisiv. Dinamoviste- 
le au cunoștințe tehnico—tac
tice, au putere de luptă, pu
tere de concentrare, dar, din 
păcate, nu le folosesc la 
maximum. Și decalajul exis
tent chiar în rindul primelor 
șase facilitează căderi bruș
te, după perioade de joc 
foarte bun (să ne amintim 
doar ce s-a întîmplat în me
ciul cu Penicilina, în 
IV, cînd de la 13—6 au 
egalate la 13, cîștigînd 
tul cu destule emoții).

Pierderea titlului nu 
de loc dezonorantă, Dinamo 
fiind, totuși, după Penicilina, 
cea mai bună echipă a 
pionatului.

Aceste două formații 
ilustrat, prin evoluțiile 
în turneul final, toate 
tățile și carențele voleiului 
nostru feminin, care se cer. 
primele valorificate la ma
ximum, celelalte înlăturate 
grabnic, pentru că timpul se 
scurge cu repeziciune și, la 
campionatele mondiale, 
nevoie de o 
nu poate fi 
prin muncă

In 
din „ 
tur teren prețios, iar Wanz- 
lik, pîștigătonil Turului Ro
mâniei; transpiră ca la o 
baie de aburi, Grigore, Ciu
meti, Burlacu, Rusu, Sofro- 
nie se atașează grupului con
dus de Teodor- Doar 12—13 
rutieri rezistă în bătălia pe 
munte, în care 
sînt conduse de cicliștii ro
mâni. '

Cursa se decide în tuiul 
14, cînd Svoboda fuge din 
grupul fruntaș și-și 
continuu avansul In 
două ture, 
marcați de 
pînă atunci, 
contra. El trece primul linia 
de sosire, cu aproape o ju-

ostilitățile

Cicliștii 
efortul 
nu-1 mai

mărește 
ultimele 
români, 

depus 
pot

CONCURSURILE
VITEZIȘTILOR

CONTINUĂ

Emanuel

Capitala rămîne, cel mai adesea total 
îndreptățit, „gazda capetelor de af'Ș** 
ale calendarului competlțional in
tern sau internațional. Dar și cele

lalte centre sportive ale țării își cer tot 
mai insistent — și primesc, parcă mai mult 
ca niciodată — dreptul de organizare a u- 
nor întreceri de amploare. Cum se tntîm- 
plă, de exemplu, în acest sfîrșit de săpta- 
mină in care panoramicul nostru obișnuit 
face semnificative trimiteri de la Brașov 
ta Timișoara, de aici la Galați sau în alte 
orașe. Pare a fi, îndeosebi, o săptămînă a 
finalelor — de seniori sau juniori — hi 
cîteva sporturi aflate in temerară, dar pe 
deplin realizabilă, încercare de a descoperi 
valori pentru un substanțial progres.

Așadar, primele invitații nu poartă, în 
această săptămînă, adresa Bucureștiului...

★
TIMIȘOARA. Gimnastica țintește relansa

rea pe care o pregătește de mai multă 
vreme, cu răbdare și entuziasm, dar și sub 
copleșitoarea „povară*1 a performanțelor de 
acum cîțiva ani. greu de reeditat. Poate 
că acum va reuși. Oricum, se oare că de
calajul s-a redus simțitor ; rămîne doar ca 
talentul gimnastelor și gimnaștllor să fie 
dublat de pasiunea sinceră, dezinteresată, 
pentru acest sport pe care vom continua 
să-l etichetăm, cu convingere, sportul gra
ției, al frumuseții și măiestriei.

Se înțelege, desigur, ce se așteaptă de 
la finalele — programate sîmbătă — cam
pionatului național pe echipe. Chiar înainte 
de a-i aplauda pe campioni l

ORADEA. Dcuă zile de baschet cu „m:ză“, 
nefiind, totuși, vorba de rezultat. Ech'pa 
feminină a țării noastre întîlnește valoroasa 
reprezentativă a R. D. Germane intr-un 
dificil tesț înaintea jocurilor de calificare 
pentru campionatele europene.

setul 
fost 
se-

este

catn-

au 
lor 

cab

este 
reabilitare, care 

obținută decît 
atentă și asiduă.

FÂNTÂNEANU

Concursul inau
gural de viteză 
s-a desfășurat — în 
organizarea ire
proșabilă a foru
rilor sportive din

județul Timiș — pe un tra
seu bine ales în centrul ora
șului Sînnicolaul Mare. S-au 
întrecut motocicliști din Bucu
rești, Arad, Lugoj. Timișoara, 
Oradea și Baia Mare, 
cîștigătorii : motorete 
păți" — Alexandru 
(Vagonul Arad). 125 și 175 
cmc — Alexandru 
(Steaua), 250 
dru Ionescu 
500 cmc — 
(Steaua).

întrecerile 
tinuâ. Motocicliști din toată 
țara se vor întîlni duminică 
la Pitești, într-o reuniune în 
programul căreia figurează 
clase pentru toate catego
riile.

lată 
„Car- 
Imrea

Schuller 
cmc — Alexan- 
(Steaua), 350 și 

Vasile Szabo

viteziștilcr con-

ță : finala campionatului național de „li
bere" pentru juniori. Să se stabilească, 
oare, la Tg. Mureș și acel de mult așteptat 
record de spectatori 1

SPORTIV

SAPTAMINA FINALELOR
GALAȚI : Din nou baschet. Coresponden

tul nostru, T. Siriopol, ne anunță un inte- 
. turneu internațional, programat de 

O idee excelentă ! ce 
echipe nu se mai gră-

resant
azi pină duminică, 
bine este că unele 
besc cu... vacanța.

BRAȘOV. sîmbătă — finalele campionatu
lui național de box rezervat juniorilor. De la o 
vreme a Început să dispară ationimatul in 
care se desfășurau competițiile juniorilor 
și aceasta spre un substanțial cîștig al 
boxului nostru. Au început să vină specta
tori ; au început să se înmulțească meciu
rile de calitate ; sint, parcă, mai multe 
semne că ringul nu-i ntai... sperie pe ti
neri. Poate că sîmbătă, la finele galei vom 
primi și alte răspunsuri.

— finalele campîonatu-

TG, MUREȘ. O altă competiție care re
ține — sau ar trebui s-o facă — atenția 
celor care manifestă interes și pasiune 
pentru sportul luptelor în tot ■ ce are el 
valoros ca frumusețe, tradiție și performan-

mătate de 
grupului 
sprintul furibund, 
înaintea ultimei etape, 
vineri (n.r.
Sinaia - 
(125 km 
dromul Dinamo în 
orei 12.30), cehoslovacii 
țin șefia în cele două 
samente, fiind tatonați 
dinamoviștii bucureșteni. 
fi interesant de urmărit 
nătoarea ce se va declanșa 
în ultima secvență a între
cerii, pentru cucerirea tro
feelor „Cursei Munților".

minut înaintea 
fragmentat de 

Așadar, 
de 

astăzi), pe ruta 
Ploiești — București 
- sosirea pe velo- 

jurul 
de- 
cla- 

de 
Va 
vî-

BRAȘOV, 7 
(prin telefon, de 
Ia trimisul nos
tru). Ultimele a- 
salturi înaintea 
finalelor campio- 

s-au 
cînd 

ju- 
a

box 
astă-seară, 
au evoluat 

Mica sală

CLASAMENTUL GENERAL 
DEFINITIV AL CĂȚĂRĂTO
RILOR : I. VAS1LE TEODOR 
64 p, 2. E. Savin 38 p, 3. St. 
Cernea 27 p, 4. A. Svoboda 
22 p. 5, A. Bartonicek 15 p, 
6. K. Altmann 9 p.

CLASAMENTUL INDIVI
DUAL AL ETAPEI A HI A : 
1. ALES SVOBODA — a par
ents 49,7 km in lh 22:35 (me
die orară 36 km), 2. Nicoiae 
Ciumeti 1 h 23:00, 3. K. Alt
mann, 4. R. Dreschssler, 5. 
V. Teoc'Or — același timp, 6. 
V. Burlacu lh 23:10. 7. E. 
Rusu — același timp. 8. O. 
Ulm lh 23:38, 9. C. Grigore, 
10.. V. Prusek. 11. A. Sofro- 
nie, 12. A. Bartonicek — ace
lași timp.

CLASAMENTUL GENERAL 
INDIVIDUAL : 1. ALES SVO
BODA (Ruda Hvezda Plsen) 
6 h 16:18, 2. Nicoiae Ciumeti 
(Dinamo I Buc.) Ia 40 s, 3. 
Vasile Teodor (Dinamo I Buc.) 
la 55 s, 4. R. Dreschssler (Dy
namo Berlin) la 1:02, 5. A. 
Bartonicek (Ruda Hvezda 
Plsen) la 1:10,0, 6. V. Burlacu 
(Steaua) la 1:12, 7. E. Rusu 
(Dinamo II Buc.) la 1:12. 8. 
O. Ulm (Dinamo Moscova) la 
1:40, 9. C. Grigore (Dinamo 
I Buc.) la 1:4 0.10. V. Prusek 
(Ruda Hvezda Plsen) la 1'40. 
în cursă au rămas 63 cicliști.

CLASAMENTUL GENERAL 
PE ECHIPE: 1. RUDA HVEZ
DA PLSEN 18 h 51,37, 2. Di
namo I București la 32 s. 3. 
Dynamo Berlin la 54 s, 4. Di
namo Moscova Ia 3:58, 5. Di
namo II București la 16:42, 
6. Ravenna (Italia) la 19:47.

CLUJ. Pentru prima 
diviziei A, mușchetarii 
de întîlnire planșele 
Puncte forte ale programului de sîmbătă 
și duminică ! duelul Steaua—Progresul la 
floretă fete, cel dintre Steaua și Electro- 
putere Craiova la spadă șl, in ” '
fruntarea Steaua—Politehnica 
sitatea București, la sabie.

★
Din campionatele în curs de

reluarea întrecerii la popice, __ _____ —
feminin Voința București—Voința Tg. Mu
reș (primele Clasate) : etape calme la hand
bal ; în schimb, intîlniri echilibrate, ono
rate de participarea tuturor fruntașilor, in 
etapa a Il-a a campionatului național de 
atletism (sîmbătă șl duminică tribunele de 
la „Reputlieli“ ar trebui să fie pline) ; 
apropiere de final tn campionatul de rug
by, urmfnd ca deocamdată să vede.n cit 
va cîntări la Pettușani avantajul terenului 
in meciul Științei cu XV-le lui Titi Ionescu 
și dacă nu cumva Politehnica Iași sau 
Rulmentul Bîrlarl nu vor furniza o mare 
surpriză în partidele cu Grlvița Roșie șl, 
respectiv. Steaua.

★
Azi și mîîne, cum s-a mai anunțat : eu

ropenele feroviare feminine la popice. Con
semnam întrecerea (care se va desfășura 
pe arena Voința) doar pentru a reaminti 
formației Rapid că este câștigătoarea ultimei 
ediții și pentru a-i dori să reediteze acest 
succes de prestigiu.

etapă a returului 
și-au fixat ca loc 

de scrimă clujene.

sfîrșit, con- 
lași—Univer-

desfășurare:
cu derbyul

Silviu FLORESCU

natelor 
disputat 
în ring 
niorii mari, 
clubului Tractorul a fost, de
data aceasta, plină.

Cu 2—1, dinamovistul
bucureștean M. Peia s-a ca
lificat în 
(C.S.M. 
urmă a 
rare să 
de aproape și se poate spune 
că trei sferturi din meci a 
dominat, dar Peia a știut 
să-i stopeze elanul cu directe 
la figură. Fratele lui Ca- 
listrat 
P.A.L, 
celași 
naru,
2—1 în disputa cu V. Mo
rsa (I.S.C. Turzii) pentru că 
a fost mai activ, deși Morea 
a dovedit cunoștințe teh
nice superioare. Neașteptat 
de grea a fost misiunea lui 
Gh. Ciochină (P.A.L. Brăila) 
în fața buzoianului C. Du
mitrescu (Voința). Componen-

dauna lui R. Cosma 
Cluj). Acesta din 
încercat cu dispe- 
angajeze schimburi

Cuțov (Simion — 
Brăila), pregătit de a- 
antrenor,

a obținut decizia cu
Gh. Bobi-

tul lotului național de 
juniori, a punctat mai precis 
și mai variat, depășinduși, 
însă. în final, adversarul. 
Acționînd cu siguranță în 
primele trei minute, cînd l-a 
pus deseori în dificultate pe 
ieșeanul Gh. Racoviță, L. Ni- 
colaescu (Steaua) a trecut, 
la rindul său, prin clipe 
grele, în rundul II, cînd a 
recepționat lovituri dure la 
figură. Pregătirea fizică de
ficitară nu i-a permis lui 
Racoviță să mențină ritmul, 
astfel că a pierdut la puncte. 
Meciul „semiușorilor" C. Ho- 
duț (Olimpia Buc.) și I. Co
țofană (Tractorul Brașov) 
n-a durat nici un minut. 
Prins în colț cu o rafală 
scurtă la figură, Coțofană a . 
fost pus k.d., apoi din nou, 
ceea ce l a determinat pe an
trenorul Simion să 
prosopul.

Iată încă 
calificate în 
niniă — A. 
Cluj) 
P. Neamț), muscă — N. 
tișagă (Progresul Brăila) 
N. Cordoș (Voința Cluj), 
uniunea finală va avea 
sîmbătă după amiază.

Romeo CALAfiAȘANU

cîteva 
finală :

Turei

arunce

perechi 
cat. mi-
(Voința

C. Maxim (Ceahlăul 
Bu-

Re- 
loc

FIȚI PREZENT LA CEL MAI
MARE T

FOTBALISTIC

TELEVI

...Mexic, turneul final al Campionatului mondial de fot
bal ediția 1970, între 31 mai — 27 iunie.

Toate cele trei meciuri ale echipei țârii noastre, cu 
reprezentativele Angliei, Cehoslovaciei și Braziliei, vi
zionate în cele mai bune conditiuni, pe ecranul tele
vizorului VENUS.

VENUS
— Receptor multicanal, ecran cu diagonala de 47 cm, 
prezentai înlr-o elegantă casetă furniruită, cu o linie 
moderna asimetrica.
— Mare stabilitate în funcționare jmagine și sunet de 
calitate.
— Prețul este de 3.400 lei. Se poate cumpără si cu 
plata în 12—18 rate lunare, cu un aconto între 510—680 
lei.

(3983)
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încă incorect aplicat, mai 
ales de către fundașii cen
trali.

— Ce ne puteți spune 
în privința selecției ? 
S-au mai limpezit apele 
după meciul de miercuri ?

— Ceea ce pot să vă spun 
în acest final de perioadă 
premexicană este faptul că 
AVEM UN NUMĂR DE 
15—16 . JUCĂTORI DE UN 
NIVEL MAI MULT SAU 
MAI PUȚIN APROPIAT, 
DIN CARE VOM PUTEA 
sa alcătuim un „ii“ 
REDUTABIL. Cu alte cuvin
te, vreau să spun că incer- 
cînd pînă acum mai multe 
formule, am reușit, credem, 
să realizăm o omogenizare 
mai largă, care să cuprindă 
și o bază de... rezervă. Așa 
îneît, la ora actuală, ne este 
egal dacă jucăm, de pildă, 
cu Adamache sau Răducanu, 
cu Mocanu sau Deieanu. cu 
Dembrovschi sau Neagu. 
Avem de unde alege...

canu. De altfel, după me
ciul de la Reiifis, inii măr
turiseați că vă îngrijorea
ză scăderea de randament 
în jocul fundașilor late
rali. Ce spuneți ?

— Apreciez că în meciul 
cu Iugoslavia, Sătmăreanu și 
Mocanu n-au jucat slab. Du
pă Reims, ambii au efectuat 
serioase antrenamente indi
viduale, cu ajutorul cărora au 
revenit la o formă corespun
zătoare.

— Apropo. Ca și alți
confrați de la masa pre-
sei, am crezut că pe Nea-
gu il veți înlocui la
pauză...

— Consider că în meciul 
cu Iugoslavia, în echipa noas
tră n-au fost jucători slabi ; 
e drept, în prima repriză, 
Neagu a evoluat sub posi
bilitățile sale, dar l-am men
ținut în formație pentru a-i 
fcferi șansa să-și revină și 
pentru a putea observa cum 
se descurcă pînă la capăt.

— In afară de Neagu, 
ni s-au părut sub valoarea 
lor și Sătmăreanu și Mo-

— Văzind că Sătmărca- 
nu — căruia nu-i prea 
place să-și marcheze 
strict adversarii direcți 
— îl Iasă mai mereu liber 
pe Giaici, ne-a venit în 
minte următoarea idee : 
ce-a(i zice de-o schimba
re de roluri, Lupescu — 
fundaș lateral, post în 
care a jucat multă vreme, 
și Sătmăreanu — fundaș 
central dreapta ? Ne gin- 
dim că, miercuri și Lu
pescu a pierdut unele 
dueluri la cap cu Bajevici 
și Bukal. precum și la fap
tul că englezii, primii 
noștri adversari la Gua
dalajara, își servesc in
sistent cu baloane înalte 
vîrfurile de atac, care sînt 
foarte buni specialiști la 
acest capitol...

brin, ne gîndeam că fără 
el vom reuși să realizăm o 
creștere a vitezei de joc, o 
eficacitate sporită. Acum, 
însă, după toate sondajele. 
PITEȘTEANUL A RĂMAS 
SINGURUL CANDIDAT LA 
POSTUL DE COORDONA
TOR. Miercuri, el s-a înca
drat foarte bine în joc, res- 
pectind în mare măsură in
dicațiile noastre. DACĂ AR 
FI CEVA MAI INSISTENT 
ÎN ACȚIUNILE OFENSI
VE... DACĂ AR AVEzX MAI 
MULT TUPEU LA FINALI
ZARE...

— O ultimă întrebare i 
Din acești 15—16 jucători, 
cum spuneți dv., de forțe

sensibil apropiate, ce „11“ 
ați alege, de pildă, pentru 
jocul cu Anglia ?

— Același din jocul cu 
Iugoslavia, exceptînd tricoul 
cu nr. 9, pe care sperăm 
să-l îmbrace Dumitrache. 
Mai am. de asemenea, UNE
LE EZITĂRI ȘI ÎN PRI
VINȚA TITULARIZĂRII JU
CĂTORULUI cu NR. 1. Așa 
incit, notați echipa în felul 
acesta :

ADAMACHE (RĂDU
CANU) — SĂTMAREA- 
NU, LUPESCU. DAN MO
CANU. DINU, RADU 
NUNWEILLER. DEM
BROVSCHI, DOBRIN, 
DUMITRACHE, LUCES- 
cu.

0 PRACTICĂ INADMISIBILĂ

DE LA PORTAR LA ARI PA STINGĂ...

MOTROC
LA SPORTUL STUDENȚESC

Jucătorul Motroc, care în ul
tima perioadă a activat la clubul 
Altai Izmir clin Turcia. avind 
dezlegare' de la acest club, a de
pus cerere de transfer pentru 
Sportul studențesc din Bucu
rești.

tn ședința ținută aseară, Comi
sia de competiții șl disciplină 
a Federației române de fotbal a 
discutat șl aprobat această ce
rere.

— Jocurile din Brazilia 
ne-au demonstrat că Lu
pescu nu mai poate da ran
dament pe postul de fundaș 
lateral. El nu mai are nici 
viteza de fundaș marginal 
și nici tehnica necesară a- 
cestui post. Sătmăreanu ar 
putea juca fundaș central, 
dar asta numai ca o solu
ție in extremis. De altfel, să 
știți că postul de fundaș cen
tral dreapta ne-a creat cele 
mai mari dificultăți, intrucit 
nu e ușor să-l pierzi, rind 
pe rind, pe Boc, Hălmăgcanu 
și Bădin, ultimul, după cîte 
știți, aflat în vederile noas
tre pînă în clipa acciden
tării.

— Ați avut destule 
dubii în privința folosirii 
lui Dobrin ? V-ați schim
bat opinia după jocul cu 
Iugoslavia ?

— Cînd, uneori, am re
nunțat să-l utilizăm pe Do-

Ieri am aliat, din revista 
„Fotbal", componența definitivă 
a lotului care va face deplasa
rea in Mexic, la turneul final 
al campionatului mondial. Era 
de așteptat ca F. R. Fotbal s-o 
comunice, in mod oficial, între
gii prese, direct sau prin A- 
genția română de presă „Ager- 
pres" și nu unei singure publi
cații.

Este surprinzător și de neac- 
ccptat un asemenea procedeu, 
care aduce prejudicii marii 

mase de cititori șl pune sub 
seninul întrebării metodele de 
lucru ale unor funcționari ai 
federației de specialitate. Nc- 

fiind vorba de o simplă scă
pare, ci de o practică mai ve
che, o aducem, de această dată, 
la cunoștința opiniei publice in 
speranța că forul de conducere 
a fotbalului va lua măsurile de 
îndreptare necesare, astfel ca 
situulii similare să nu sc poală 
repeta in viitor.

Atitudinea preferențială față 
de revista „Fotbal", organul 
F.R.F., pe care am mai întîl- 
nit-o și in alte împrejurări, 
devine — de data aceasta — 
toarte supărătoare, fiind vorba 
de un eveniment de interes 
mult mai larg dccît cel pro
priu cititorilor unei singure 
publicații. De altfel, maniera 
discriminatorie față de presă, 
pe care o acuzăm, este străină 
vieții noastre publice în tota
litatea ei.

Pentru a nu-i lipsi totuși pe ci
titorii noștri de informația pri
vitoare la alcătuirea lotului pen
tru Mexic, reluăm știrea. lată-i 
pe „cei 22“ :

ADAMACHE, RĂDUCANU, 
GORNEA (portari); SATMA- 
REANU, IVANCESCU, LUPESCU, 
DAN, DINU, MOCANU, DELEA- 
NU (fundași); RADU NUNWEIL
LER, DUMITRU, GHERGHELI, 
PESCARU (mijlocași); DEM
BROVSCHI, NEAGU, DOBRIN, 
DUMITRACHE, DOMIDE, TUFAN, 
LUCESCU, TATARU II (înaintași).

MECIURI AMICALE
OLIMPIA SATU MARE — C.F.R.

CLUJ 1-0 (1—0)

In cadrul unul meci amical, 
disputat la Satu Mare, formația 
locală Olimpia a întrecut pe 
C.F.R. Cluj cu scorul de 1—0. 
Unicul gol a fost realizat de Ba- 
tori, în min. 30.

A. VERBA, doresp.

A. S. ARMATA TG. MUREȘ — 
GAZ METAN MEDIAȘ 2—1 (1—0)

Joi după amiază, formația di
vizionară A, A.S. Armata a dis
pus de echipa Gaz metan Media$ 
cu 2—1 (1—0). Golurile au fost 
marcate de Lucaci (min. 28). 
Trăznea (min. 61) pentru A.S.A., 
Tincă (min. 87 din 11 m) pentru 
Gaz metan.

Pe lingă observațiile;— inse
rate atit in numărul de Ieri, 
cit $1 în cel de azi — privind 
jocul de ansamblu al echipei 
noastre reprezentative In ulti
ma verificare publică susținută 
miercuri după-amiază pe sta
dionul .,23 August", socotim 
util a face — totodată — unele 
scurte considerații și aprecieri 
asupra evoluției fiecăruia din
tre cei 11 component! ai sâi.

ADAMACHE. Mai puțin so
licitat în primele 45 de minute, 
el și-a pus cu adevărat în va
loare calitățile după pauză, 
cînd oaspeții au periclitat foar
te serios, în cîteva rînduri, 
buturile ocrotite de el. A avut 
intervenții sigure și inspirate, 
care ne-au făcut să nu regre
tăm absenta talentatului, dar 
prea capriciosului și năzdrăva
nului Răducanu.

SĂTMĂREANU. In general, 
comportarea din acest meci s-a 
situat sub randamentul maxim 
obișnuit la el, datorită insă și 
faptului că a avut un adversar 
direct deosebit de valoros. El 
a jucat și miercuri rolul funda
șului ofensiv, dar -i' poate — 
mai mult decit trebuia. Fiind
că desele sale ..urcări” în atac 
și replierile mai puțin prompte 
au lăsat descoperită partea 
dreaptă a apărării noastre. Cu 
toate eforturile de a-1 dubla, 
depuse de Lupescu, aripa stin
gă a oaspeților. Giaici, a ră
mas adeseori nemarcat, îndeo
sebi în partea a doua a me
ciului. puțind astfel să acțio
neze îp voie și să creeze faze 
critice la poarta lui Adamache. 
în plus, ■ 1 se poate reproșa 
fundașului nostru lateral o 
anumită stereotipie a centrări
lor sale, ușor de anihilat de 
către apărarea adversă. în sfir- 
șit. miercuri a ieșit mai preg
nant în evidență deficienta sa 
de a nu putea juca mingea și 
cu piciorul sting.

LUPESCU. Și el. în ușoară 
scădere față de evoluțiile an
terioare. A Cost mai nesigur 
în intervenții și ceva mal lent 
decit de obicei, pierzînd unele 
dueluri directe cu înaintașii iu

goslavi (inclusiv în săriturile 
ia cap). Este drept, însă, că el 
a făcut serioase eforturi pen
tru acoperirea unei largi zone, 
fiind nevoit — cum spuneam 
înainte — să-i bareze — ade
seori — și calea lui Giaici.

DAN. O reintrare promiță
toare a fundașului central ra- 
pidist. care chiar dacă nu ne-a 
impresionat și a mal vădit pe 
alocuri anumite deficiențe de 
ordin tehnic șl tactic, rămine 
ca o Soluție foarte probabilă 
pentru campania din Mexic. 
Și el a fost mai slab docil da 
obicei în jocul de cap.

MOCANU. Evoluția sa com
plet inegală ne-a dezamăgit. 
A avut intervenții foarte opor
tune, alternate cu altele, mai 
multe la număr, lipsite de reu
șită (el este și autorul acelui 
henț în careu nepenaliz.at de 
arbitru). A fost depășit in vi
teză de înaintașii oaspeți, ale- 
gînd uneori soluția extremă : 
faultul. Dacă putem considera 
ca meritorie tendința sa de a 
sprijini direct atacul propriu, 
regretăm totodată absența in
spirației sale în fazele de fina
lizare la care a participat.

DINU. A fost, după opinia 
noastră, cel mai bun om ai e- 
chipei. Mai ales în prima ju
mătate de oră, cînd s-a caracte
rizat prin susținute accente o- 
fensive. evoluția sa a avut 
toate atributele pentru a fl 
apreciată ca excelentă. Spre 
sfirșitul reprizei întiia. a mani
festat o ușoară cădere, de or
din fizic, dar și-a revenit după 
pauză, cînd a acționat din nou 
eu binecunoscutul său aplomb. 
A demonstrat, convingător că 
rolul de mijlocaș 1 se potriveș
te cel mai bine, și credem că 
antrenorii vor rămine defini
tiv la această soluție.

NUNWEILLER VI. A avut 
un. început foarte bun. cînd 
sincronizarea sa . în joc cu co
echipierul de club. Dinu, a fost 
aproape perfectă, dar spre 
finalul partidei s-a „văzut." tot 
mal puțin, probabil din cauza 
oboselii. Din păcate, însă, el

ne-a dovedit și miercuri cft 
aportul său in situațiile de fi
nalizare este încă modest. In
diferent, însă, de aceasta, el 
rămîne, ca și pină acum, unul 
din pilonii de bază al forma
ției.

DEMBROVSCHI. Reapariția 
înaintașului băcăuan, datorată
— probabil — numai conjunc
turii (absența lui Dumitrache), 
a avut darul să ne edifice încă 
o dată asupra calităților sale, 
care l-au impus ca titular în 
formația ce a luptat în preli
minariile campionatului mon
dial. Randamentul său este 
foarte bun Ia mijlocul terenu
lui. dar ceva mal slab în atac.

DOBRIN. După Dinu, niteș- 
teanul ar fi al doilea !n or
dinea remarcărilor. El a înde
plinit cu brio rolul de dispecer, 
de dirijor al acțiunilor ofensive 
ale echipei, dînd coechipieri
lor pase ideale. S-a dovedit 
din nou un virtuoz al balonu
lui. dar unele „demonstrați!” 
puteau lipsi, căci ele, dac# au 
desfătat tribunele, n-au fost 
de nici un foios echipei.

NEAGU. tn ciuda unor opi
nii contrare ale antrenorului 
Angelo Niculescu.. considerăm 
că înaintașul giuleștean a fost, 
miercuri, cel mai slab om «1 
echipei. Cu excepția acelui șut 
din penultimul minut al me
ciului — intr-adevăr foarte a- 
nroape de a se încheia cu gol
— n-am remarcat In nici un 
fel prezența sa de puncheur. 
calitate pentru care a șl fost 
selecționat în lot. Mai mult 
chiar, n-a funcționat de astă 
dată nici colaborarea cu cei
lalți coechipieri de la înainta
re. dar în acest caz nu numai 
din vina lui, deoarece mult» 
mingi l-au ocolit nejustificat.

LUCESCU. A muncit foarte 
mult — am putea spune, chiar 
de la un capăt la celălalt al 
meciului — în același ritm sus
ținut. Driblingurile și demară
rile sale irezistibile au creat 
întotdeauna probleme apărării 
adverse.

C. FIRANESCU

„FOTBALUL ROMÂNESC
în Cupa Balcanica

PARTIZAN TIRANA — UNIVERSITATEA CRAIOVA-
1-0

La Tirana s-a disputat 
prima partidă din cadrul 
„Cupei balcanice14 la fotbal 
dintre formațiile Partizan Ti
rana și Universitatea Craio
va. Lipsiți de aportul lui 
Oblemenco (care nu a făcut 
deplasarea, fiind bolnav), 
studenții craioveni au cedat 
la limită : 0—1 (0—0). Go
lul gazdelor, înscris în min. 
47, a fost rodul întîmplării : 
la o lovitură de colț, porta
rul Oprea, vrînd să boxeze

(0-0)
mingea, care căpătase o 
traiectorie ciudată, a atins-o 
doar cu vîrful degetelor, îm- 
pingînd-o în... plasă. Deși în
vinși, craiovenii au lăsat o 
bună impresie. Dintre oca
ziile de gol create de ei, 
menționăm pe cea din min. 
85, cînd Țarălungă, pătruns 
în careu, a șutat puternic 
exact în brațele portarului. 
Returul acestei partide este 
programat pe 27 mai la 
Craiova.

C. ALBU, coresp.

ȘI-A CÎȘTIGAT MULTE SIMPATII
(Urmare din pag. 1)

meciuri am ascultat un co
mentariu al televiziunii mexi
cane. care remarca că. 1N 
TIMP CE NOI I-AM PRO
TEJAT PE ELEVII LUI 
CARDENAS, ACEȘTIA NU 
S-AU SFIIT SA DEPĂȘEAS
CĂ LIMITELE REGULA
MENTULUI. Analizînd lotul, 
consider că cei mai in for
mă s-au dovedit Tătaru — 
care a și rămas pentru „mon
diale", spre a face joncțiunea 
cu echipa lui Angelo Nicu
lescu, Dincuță, Vign, Ange- 
lescu, Vlad...

Corespondența ultimei sftptă- 
mîni este, ca de obicei, plină de în
trebări (uneori și de... răspunsuri) 
— majoritatea din imensul dome
niu de labirinturi al fotbalului, 
dar spre și mai marea bucurie 
a poștașului acestei rubrici, nu o 
dată aducînd în discuție probleme 
de principiu sau ecouri intime la 
diverse evenimente ale vieții noas
tre sportive. Așa cum nădăjduiam, 
au început să se înmulțească și 
propunerile...

GENALI FERIT — Mangalia : 
Lansați, prin rînduri scrise cu 
multă căldură șl legitimă mîndrie, 
ideea — după opinia subsemnatu
lui, excelentă — organizării unui 
meci România —Restul Lumii la 
handbal masculin, întîlnire care 
ar putea să se desfășoare la Bucu
rești sau Constanța. într-adevăr, 
ar trebui să ne îngrijim de pe 
acum de procurarea biletelor. Sînt 
convins că federația de handbal 
întotdeauna cu ,.ferestrele deschi- 
se“ pentru ca inițiativele sau... 
criticile să nu se sfărîme de ri
durile indiferenței, va studia atent 
propunerea dv. și va face toate 
diligențele pentru ca acest tentant 
proiect să devină un fapt împli
nit. înțelegeți, însă, că organiza
rea unei asemenea confruntări nu 
este o chestiune extrem de simplă. 
Dimpotrivă ! Și, în plus, nu sînt 
suficiente doar dorințele, și efor
turile noastre.

ȘTEFAN DOBAY — Birlad : Ex
trem de plăcută reîntîlnlrea toc
mai la această rubrică, cu fostul 
mare internațional. în prezent an
trenor al formației Rulmentul. 
Scrisoarea începe cu un familiar 
„Dragă Angelo" și cuprinde emo
ționante gînduri de bucurie și fe
licitări călduroase adresate lui 
Angelo Niculescu pentru primirea 
titlului de antrenor emerit. Îmi 
pare rău că rind urile expediate 
din Birlad au întîrziat cîteva zile, 
dar sînt convins că și acum ele 
îi vor face o deosebită plăcere 
antrenorului „tricolorilor*4.

M. ROMAN — București : Aveți 
dreptate, multe din jocurile de 
divizia B se dispută încă în ano
nimat, deseori cu tribunele aproa
pe goale, așa cum s-a dntîmplat 
și la meciurile Progresul Bucu-

rești — Progresul Brăila, Metalul 
București — Metalul Tfrgovișt.e. 
deși cele patru echipe au o va
loare cunoscută. Căutăm și noi 
soluții pentru o informare mai 
largă a cititorilor cu tot ce este 
interesant și deosebit in desfășu
rarea diviziei B. Dacă va fi posi
bil (trebuie să oglindim, firește, 
întreaga activitate competițională 
de performanță) vom încerca, 
printre altele, să extindem și lă 
divizia B prezentarea și comenta
rea derbyuriior celor două serii, 
la fiecare etapă.

Dar. cred că sînteți de acord 
— dacă valoarea tehnică șl spec
taculară a meciurilor din divizia 
B nu va crește considerabil lu
crurile nu se vor schimba prea 
mult.

LE.NUȚA GAFENCU — Boto
șani. Mă rugați să transmit urările 
dv. de succes adresate echipei fa
vorite Dlnamo București, dar Îmi 
cereți și să vă risipesc îngrijora
rea, să vă spun ce anume se în- 
tîmplă cu această formație, care 
„nu mal este ca altădată". La ce 
bun. acum ? Campionatul e În
trerupt și pină la reluarea lui se 
pot lntîmpla atltea și atitea. ... Eu 
zic să așteptăm pină după Guada
lajara. Nu sîntem singurii 1

PETRICA BORCEA — sat Spd- 
tăreasa, com. ClOrăștt, jud. Vran- 
cea : Mulțumiri pentru aprecieri, 
pentru interesul deosebit cu care 
urmăriți rubricile noastre. Voi co
munica celor in drept doleanțele 
dv. în legătură cu difuzarea zia
rului „Sportul".

DUMITRU COJOCARU — Otelul 
Roșu : Am citit cu mare atenție 
și tot atîta plăcere lunga dv. scri
soare în care vă expuneți opiniile 
în legătură cu alcătuirea lotului 
celor ,40". Foarte interesantă, și 
utilă în același timp, mi s-a părut

sulta aprecierilor și... criticilor fă
cute la adresa cronicarilor și crai
nicilor, sportivi. Dacă vă accep
tăm (! ?) o vizită la redacție ? se 
poate, tovarășe Cojocaru ? Astfel 
de gînduri tocmai la „între noi, 
sportivii ?“ Și ca să fie lucrurile 
bine lămurite vă transmitem pe 
această cale și vă rugăm s-o 
onorați, invitația de a ne vizita la 
redacție oricind aveți posibilitatea.

ZOLTAN KOVACS — Cluj : De 
data aceasta nu. Articolul este 
bine scris, dar redacția îl consi
deră inoportun. Veți fi, cred, de 
acord, că în afara unor merite 
individuale a mai fost și altceva... 
Bănuiesc că vă este mal greu sâ 
ne vizitați și de aceea voi ruga 
pe unul din colegii mei care se 
va deplasa la Cluj în aceste zile, 
să vă caute pentru a face cola
borarea noastră mai fructuoasă.

DAN PRECUP — București : 
Poate că n-ar fi fost rău să se 
facă — așa cum propuneți dv. 
(acum este. însă, oricum prea tîr- 
ziu) — stegulețe și insigne pe 
care delegația noastră la M?xic 
să le ofere gratuit spectatorilor. 
Acolo, și aici, se așteaptă însă ca 
echipa României să cîștige sim
patia publicului prin jocuri de 
calitate. Altfel...

I. GAȘPAR — Blaj : Da, ați fost 
bine înțeles ! Vom avea grijă ca 
la viitoarele prezentări ale com- 
ponenților diferitelor reprezenta
tive să-i amintim șl pe antrenorii 
adesea uitați și de noi — care au 
merite în descoperirea și pregăti
rea „tricolorilor" pînă cînd aceș
tia au ajuns la lotul național.

POP VALER — București : Scri
soarea dv. conține multe lucruri 
interesante, dar în pofida adresei 
de pe plic. ea... nu este adresată 
redacției noastre. Nu fiți AeCăjît ; 
o voi îndrepta acolo unde de 
fapt, ați intenționat și cred că

DE LA START LA SOSIRE

LAI A XXV a EDIȚIE
A TRADIȚIONALEI COMPETIȚII DE MARȘ

CIRCUITUL P.T.T."
1

îl

• La 24 mai va avea loc 
în București ediția a XXV-a, 
jubiliară, a cursei de marș 
„Circuitul P.T.T.". La între
ceri vor participa și o serie 
de concurenti din Anglia. Bul
garia, Cehoslovacia, Italia, 
R. F. a Germaniei, Polonia 
și Ungaria. Vor avea loc pa
tru curse, cea a seniorilor 
măsurind 20 kni.

• în cadrul unui concurs 
international desfășurat , la 
Varșovia alergătorii români 
Nicolae Mustață și Ilie Cio- 
ca au participat în proba de 
10 000 m. Ei s-au clasat pe 
locurile 11 (29:15.8) și, res
pectiv, 17 (29:46,8). Cursa a 
fost cîștig.'ită de Eisenberg 
din R.D.G. cu timpul de

28:43.8. De notat că primii 6 
clasați au înregistrat perfor
manțe sub 29 de minute !

• Juniorul arădean Mihai 
Negomireanu este, de acum, 
o mare speranță a săriturii 
în înălțime, un candidat cert 
pentru întrecerile primei e- 
diții a campionatelor europe
ne de juniori de la Paris (în
ceputul lunii septembrie). Pre
gătirea acestui talentat atlet 
suferă însă din cauza lipsei 
de.. condiții, lată, pe scurt, 
despre ce este vorba : deși la 
Arad există, prin grija fe
derației dc specialitate, sal
tele pentru sărituri, totuși 
Negomireanu nu le poate fo
losi pentru antrenamente, ris- 
cînd să se accidenteze. Pen

tru rezolvarea acestui caz un 
activist al F.R.A. a făcut O 
deplasare la Arad dar, după 
cum se vede, fără efect. în 
ciuda promisiunilor tov. Ba- 
lița, vicepreședintele C.J E.F.S. 
Cine mai trebuie să intervi
nă oare pentru ca acest tî- 
năr atlet (se pare cel mai 
bun produs al atletismului 
arădean din ultimele decenii) 
să-și poată desfășura pregă
tirea la nivelul corespunză
tor ?

• Stadionul Republicii a 
fost dotat, în sfîrșit, cu un

ooo

— Și Gornea ? 1 Despre 
acesta agențiile de presă 
au transmis că a apărat 
excepțional, fiind unul 
dintre cei mai buni por
tari care au evoluat vreo
dată tn Mexic.1

Revista „Fotbal" vă va da răs
punsul așteptat.

LEON LTRCA — Pitești : Cu 
scuzele de rigoare pentru o mică 
întîrziere. vă răspund publicînd 
o parte din scrisoarea dv. Cităm 
deci : ... ,Ca unul care iubește 
sportul adevărat, vă rog să trans
miteți. de aici, de pe meleagurile 
argeșene, felicitările mele adre
sate c-chlpei Steagul Roșu din 
Brașov ; aceasta pentru sportivi
tatea dovedită și pentru că, îm
preună cu formația gazdă, a ofe
rit spectatorilor un spectacol pe 
care aș vrea să-l revăd orlcînd '...

Felicitări pentru ... felicitările 
pe care le transmiteți, „între noi. 
sportivii..." fotbaliștilor brașoveni. 
Da. e nevoie de fair-play nu nu
mai pe stadioane I

TEODOR GHEORGHIAN - Tur- 
nu Severin : Am transmis cole
gilor de redacție dorințele dv. (a- 
proape total justificate, după pă
rerea mea), dar nu mai avem ce 
face. Trebuie să așteptăm turneul 
final și apoi reluarea campiona
tului.

CLUBUL SPORTIV CRIȘUL — 
Oraiea : Am primit răspunsul dv. 
la observațiile critice formulate 
de corespondentul acestei rubrici, 
I. Lăzfirescu, privind inexactitatea 
unor informații apărute în unele 
programe ale meciurilor de fot
bal. Ne bucură să aflăm că există 
o atentă preocupare în această 
direcție pentru a fi evitate chiar 
șl acele mici șl rare inadvertențe 
în informarea spectatorilor (într- 
adevăr la anunțarea eronată a 
unui joc de tineret se referea 
printre altele corespondentul nos
tru). Un lucru este sigur și el ar 
trebui să-i bucure pe autorii pro
gramelor : că acestea sînt citite 
rind cu rind literă cu literă...

Dan GARLEȘTEANU

mare și modern panou elec
tronic pentru afișarea rezul
tatelor. Așteptăm ca el să fie 
utilizat și în competițiile atle
tice (prilejul cel mal apro
piat îl constituie meciurile de 
campionat, de sîmbătă si du
minică). Ar fi desigur și o 
bună rodare a celui, sau a 
celor însărcinați cu mîntiirea a- 
cestui destul de complicat 
sistem, în vederea marilor 
competiții internaționale pe 
care le va găzdui stadionul 
Republicii în lunile urmă
toare.

Dinamo— Steaua, primul derby
în campionatul pe echipe

Simbătă și duminică au loc, 
in 7 orașe din tară, meciurile 
etapei a 11-a a campionatu
lui republican pe echipe, ca
tegoria A și B. Indiscutabil, 
cele mai importante întîlniri 
se vor desfășura pe stadio
nul Reptiblicii din Capitală, 
la startul diferitelor probe ur- 
mind să se alinieze cei mai

multi dintre componenții lo
tului republican de seniori. 
Este vorba de partidele C.A.U. 
I — Metalul — Ș.S.A. și Di
namo — Steaua — Rapid. 
Cea de-a treia întîlnire din 
categoria A se va desfășura 
la Brașov (Brașov — Pra
hova — Cluj).

In divizia secundă sînt pro-

— Ei, ziare, ziare... Gaze
tarii mai exagerează, se mai 
înflăcărează, pe cînd noi, an
trenorii, cei car» purtăm 
greaua povară a responsa
bilității, trebuie să rămînem 
temperați și lucizi. Ei bine, 
Gornea e în formă bună — 
ceea ce a recomandat lăsarea 
lui în Mexic — dar nu me
rita chiar asemenea superla
tive 1

— O întrebare care, M- 
nuiesc, ar sta pe buzele 
tuturor celora care spe
rau că fosta „săgeată a 
Carpaților" va fi inclus,

tn ceasul al doisprezecelea, 
in lotul pentru finale. 
Așadar, cum a jucat Plr- 
călab ?

— Pîrcălab a făcut un meci 
foarte bun, în Salvador, 
cînd am învins cu 2—0. în 
rest, mai slab... Ca și Gro- 
zea, de altfel, singurul jucă
tor care a acuzat dificultățile 
drumului, căldura, altitudi
nea.

— A propos de altitu
dine i după cite ftim, To
luca este situat la peste 
25G0 de metri... 9um s-au 
comportat jucătorii ro
mâni pe un stadion, des
pre care se zice că are 
gazonul In... nori ?

— Nici mai bine nici mai 
rău decît în alte părți I

— tn sflrșit, ultimele 
impresii i cea mai mare 
bucurie și — se putea alt
fel Ș — cel mai mare ne
caz al turneului...

— Să-mi dai voie să... in
versez ordinea. Cel mai mare 
necaz este legat de acciden
tarea, Ia antrenament, a lui 
Ghiță, care și-a fracturat — 
culmea, la un șut al lui Ene 
Daniel, celălalt băcăuan al 
lotului 1 — degetul mare de 
la mina stingă. Cu nici un 
minut înainte de accidentare 
am vrut să-l schimb, l-am 
strigat, apoi m-am răzgîndit, 
și mi-am zis să-l mai las 
2—3 minute... Asta da ghi
nion î

— Și bucuria ?

— La Toluca, la sfirșitul 
partidei, cind publicul mexi* 
can — încintat, sc vede, de 
jocul prestat de români — 
A ARUNCAT IN NOI CU 
ZECI DE... SOMBREROS ! 
Atunci am simțit, pentru 
prima oară, că tot turneul 
va reprezenta o bună propa
gandă pentru fotbalul româ
nesc, care — cred eu — și a 
ciștigat multe simpatii in 
Mesic,

Și — lăsînd de o parte re
zultatele — acest lucru nu 1 
de Ici de colo 1

La Dubrovnik

CONGRESUL U.EJ.Â.
Azi. în cunpscuta stațiune 

de la Marea Adriatică, Du
brovnik (Iugoslavia^ se des
chid lucrările Congresului 
U.E F A. Federația română 
de fotbal este reprezentată 
la importantul eveniment,din 
viața fotbalistică a bătrînu- 
lui continent de către tov. 
Gheorghe Popescu și ion 
SicloVan. Lucrările Congre
sului vor dura 3 zile.

CUPON DE CONCURS

Numele și prenumele i ■

Adresa : • ••••»••»••••

1, CE ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU 
SFERTURILE DE FINALA (reamintim : din fiecare grupa 
s» califică primele DOUA CLASATE) 7

GRUPA A ......................................................................................
GRUPA B................................................................................  t
GRUPA C ......................................................................................
GRUPA D..................................    . . . .
2. CE ECHIPA VA C1ȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

gramate următoarele meciuri 
triunghiulare: Cîmpulung Mus
cel (Argeș — Progresul — 
Bacău), Suceava (Suceava — 
Constructorul — C.A.U. ÎI). 
Roman (Neamț — Iași — 
Constanța) în seria I, Hune
doara (Hunedoara — Bihor
— Timiș), București (C.S.Ș.
— Sibiu — Mureș). Craiova 
(Dolj — Maramureș — Arad) 
in seria a H-a.

Înaintea etapei de mîine 
clasamentele competiției se 
prezintă astfel:

CATEGORIA A — general

1. C.A.U. 1 Buc.
2. Steaua Buc.
3. Dinamo Buc.
4. Cluj
5. Metalul Buc.
6. S.S.A. Buc.
7. Brașov
8. Prahova
9. Rapid Buc.

2 2 9 0 +183 4
2 2 0 0 +131 4
2 2 0 0 +118 4
2 1 0 1 — 18 2
2 1 0 1■ — 37 2
2 10 1 — 422
2 0 0 Si — 74 0
2 0 0 2 — 94 0
2 0 9 2 —165 0

BĂRBAȚI: 1. C.A.U. 4 p ( + 139). 
2. steaua 4 p (+131)» 3. Dinamo 
4 p (+96), 4. Cluj 2 p (—22), 5. 
Metalul 2 p (—39), 8. Brașov 1 p 
(—41), 7. S.S.A. 1 p (—55), 8.
Prahova 0 p (—92), 9. Rapid 0 p 
(-H7). u

FEMEI : 1. C.A.U. 4 p (+44), 2. 
Dinamo 4 p (+30), 3. Metalul
4 p ( + 2), 4. Cluj 2 p ( + 4), 5.
S.S.A. 2 p (+3), 6. Steaua 2 p 
(0), 7. Prahova 0 p (-2), 0. Bra-* 
șov 0 p (—33), 9. Rapid 0 p (—43).

CATE GO RIA B

SERIA I

GENERAL: 1. Argeș 4 p (+lli1).
2. Progresul București 4 p (+57),
3. Constructorul București 4 p 
( + 50). 4. Iași 2 p (+19), 5. Ba
cău 2 p (0). 6. Neamț 2 p (—6). 
7. Constanța O p (—50), 8. Su 
ceava 0 p <—51). 9. C.A.U. II 
București o p (—129).

BĂRBAȚI : Progresul. Argeș și 
Constructorul 4 p, Bacău, Iași. 
Suceava — 2 p, Constanța, C.A.U. 
II șt Neamț — op.

FEMEI : Neamț, Argeș. Con
structorul — 4 p, Iași, Progresul, 
Con tanta — 2 p. Bacău, Suceava, 
C.A.U. II — O p.

SERIA A II-A

GENERAL : 1. Timiș 4 p (+117). 
2. Mureș 4 p (+45). 3. Bihor
4 p (+41). 4. Arad 2 p (+32). 5. 
Dolj 2 p (+14), t. C.S.S. Bucu
rești 2 p (—31), 7. Sibiu 0 p
(—55), 7. Hunedoara 0 p (—74), 
9. Maramureș o P (—86).

BĂRBAȚI : Timiș, Arad, Bi
hor — 4 p. Dolj. Mureș. Mara
mureș — 2 p, Sibiu, C.S.S., Hu
nedoara — Op.

FEMEI : Timiș, Mureș, Bihor 
— 4 p, Dolj, C.S.S., Arad — 2 p, 
Sibiu, Hunedoara, Maramureș — 
0 p.

MJIJIAII
IA LOTO-PHONOSPIHIT

începind cu concursul Pro- 
noexpres din 13 mai. trage
rea Loto din 13 mai ți con
cursul Pronosport din 17 mai 
1970, se vor atribui autotu
risme la fiecare tragere și 
concurs obișnuit.

Prin noile șl marile avan
taje acordate de către Loto- 
Pronosport, participanții pot 
cîștlga săptămînal la Loto, 
Pronoexpres și Pronosport —• 
la alegere — autoturisme 
Moskvici 408 cu caroserie 
412. Dacia 1100. Moskvici 408 
cu 4 faruri și radio. Skoda 
100 S și Skoda 1000 M B.

lată suficiente motive de 
a fi prezențl cu cit mai mul
te variante la toate tragerile 
și concursutile organizate de 
Loto-Pronosport, cum au pro
cedat, de exemplu, cîțiva din
tre! cei mai recenți cîștlgă- 
tori în autoturisme, care tn 
urmă cu cîteva zile șî au 
primit premiile obținute:

— Baity Marcela — Reși
ța — Dacia 1100 la Loz în 
plic :

— Făsui Const. — Craio
va —■ Moskvici 408 la Loto;
~ Bielz Roland — Năsâud

— Dacia 1100 la Loz în plic ;
—• Badea Nicolae — Craio

va — Trabant 601 la Loz 
în plic ț

■— Grigoraț Ton —- Satu 
Mare — Moskvici 408 la 
Loto 5

— Ionescu Dan — Ploiești
— Dacia 1300 la Loto.

• Nu Uitați I A2i și mîine 
sint ultimele zile tn care vă 
mal puteți depune buletine
le Pronosport pentru con
cursul de duminică 10 mai 
1970.

• Tragerea Loto de astăzi, 
va avea loc tn București, str. 
Doamnei nr. 2, cu începere 
de Ia ora 19.

Tragerea va fi radiodifu
zată.

A '
L.



Dupo finalei de pe Sari Siro

OLANDEZII CUCERESC l'ENTIIU PRIMA OARĂ 
MAREA CUPĂ Ă fOTBAEULUI EUROPEAN

COTA OLIMPICĂ DE LA AMSTERDAM:
FAVORIT DENVER, OUTSIDER-SION

Bătălia de la Amster
dam.* continuă și pe 
planuri secunde.

Strategii de ocazie sînt de 
părere că nu e suficient 
să consideri favorită nr. 1 
Moscova pentru jocurile 
de iară. Ei pretind că 
abia această presupunere 
atrage după sine compli
cații în jocul opțiunilor 
pentru Olimpiada de iarnă.

Aici, în capitala neguver
namentală a Olandei, se în
torc pe față și pe dos toate 
posibilitățile, se cîntăresc 
sferele de influență, pentru 
a putea ghici ceva mai de
vreme unde vor schia, vor 
patina, vor luneca pe burla
nele de gheață copilandrii 
de azi, vedetele anului 1976. 
Pronosticul cel mai acredi
tat este acela care crede în 
necesitatea de a se compensa 
eventualul eșec al america
nilor la votul privind J.O. 
de vară, acordindu-se, deci, 
jocurile de iarnă orașului 
Denver.

Statul Colorado, bogat și 
intrepid, va fi contrapus, pe 
continentul american, înde
părtatei regiuni canadiene

LA ZAGREB

FISCHER
ÎNVINGĂTOR

ZAGREB, 7 (Agerpres). 
— Turneul internațional 
de șah de Ia Rovinj — 
Zagreb a luat sfirșit cu 
victoria marelui maestru 
american Robert Fischer, 
care a totalizat 13 puncte, 
fiind urmat de Smîslov, 
Gligorici, Korcinoi și Hort 
cu 11 puncte fiecare, Pe
trosian 10'/2 puncte, Ivkov 
și Minici 9 puncte. Șa- 
histul român Theodor 
Ghițescu a ocupat loeul 
14 cu 6'/2 puncte.

RALIUL UONDRA-MEXIC
La al 2-lea start după o uvertură în ritm alert
Astăzi, 71 din cele 96 ma

șini pornite la 19 aprilie din 
Londra spre Mexic, în cea 
mai lungă și mai dură întrece
re automobilistică, vor fi scoa
se din cala cargoului „Dewent** 
și depuse pe cheiul portului 
Rio de Janeiro. Miine, STAR
TUL. ..

Echipajele refăcute după e- 
fortul cerat de sectorul euro
pean încep marea aventură, cu 
gîndul la drumurile înspăimîn- 
tătoare alese prin Anzi și Cor- 
cî ii ieri și, bineînțeles, la victo
rie. Și 6Înt încă mulți cei ce 
speră să ducă Cupa „Jules Ri- 
met“, în ziua deschiderii, pe 
stadionul Aztec din Mexic, răs
plată care așteptată — alături 
de premiul. întrecerii — echi
pajul învingător.

Care va fi acesta ? Cele două
sprezece zile care au separat 
sosirea la Lisabona, punctul 
final al sectorului european de 
7 000 km, și al doilea start de 
.la Rio au dat răgaz celor care 
au urmărit raliul Cupei Mon
diale să facă fel de fel de pre
supuneri și să culeagă nume
roase păreri. Concluzia este u- 
nanimă : oricare din cci cla
sați la Lisabona in primele 20 
de locuri poate ciștiga, Și asta 
în ciuda faptului că o oră și 
34 de minute desparte echipa
jul Trautmann - Hanrioud (Ci
troen DS 21) aflat pe primul 
loc și echipajul Jopp - Kahn-

„DIVORȚ" NEDORIT ÎN LUMEA
SCHIULUI

Rene Sulpice renunță la 
conducerea echipei de schi a 
Franței, Știrea, adusă Ia cu
noștință în cadrul unei re
cente ședințe a comisiei teh
nice din cadrul federației 
franceze de specialitate, a 
făcut o adevărată senzație in 
lumea schiului, cu atil mai 
mult, cu cit de numele lui 
Sulpice sint legate marile 
succese ale campionilor Fran
ței din ultimul deceniu. Iată 
ce scrie pe această temă co
tidianul parizian „L’EQUIPE":

Pentru nimeni nu consti
tuia un secret faptul că în 
ultima vreme relațiile dintre 
schiorii francezi și directo
rul lor tehnic se răciseră 
simțitor. Disensiunile au cul
minat, precizează Michel 
Clare în articolul său, cu o 
petiție a acestora adresată 
federației, în care sportivii 
își manifestau nemulțumirea 
față de faptul că în sezonul 
de-abia încheiat, Sulpice a 
manifestat un interes mai 
mare pentru problemele fa
bricanților de schiuri, decît 
pentru cele de pregătire. Este 
foarte greu de precizat în ce

Tîparul: I, P, „Informația", sir. Biezoianu or, 23 - 25, București

Vancouver-Garibaldi, cu lip
sa ei de experiență și doar 
ineditul unui tărîm sportiv 
virgin, care nu-și poate baza 
argumentația decît pe de
sueta idee olimpică a întoar
cerii la simplitate.

Pe celălalt front conti
nental, european de astă dată, 
două candidate la fel de con

Prin telefon de la trimisul nostru special, Victor BĂNCIULESCU

trastante, pe care le leagă o 
singură nădejde comună : 
după jocurile asiatice de la 
Sapporo, ar fi rîndul Europei 
să organizeze. (O asemenea 
premisă — firește nestatu
tară, după regulile C.I.O. — 
convine și orașelor Los An
geles și Montreal, care evo
că precedența Munchenului 
în 1972). Dar candidatele eu
ropene își consideră diferit 
șansele.

Orașul Sion, din cantonul 
elvețian Valais, așteaptă li
niștit jocul sorților, pentru că 
a oferit summumul în mate
rie : toate sporturile de iar
nă, instalații excelente, tra
diție de necontestat.

Echipajul Buchanan—Michaelson (Triumph M K II Saloon), primul plecat de pe Wembley 
în raliul Londra—Mexic, deschide drumul șt după scurta oprire de la Sofia

cava (Austin 1800) clasat al 
20-lea.

Faptul nu trebuie să sur
prindă fiindcă in acest gigant 
raliu care se desfășoară de-a 
lungul a 25 570 km, se pot face 
diferențe mari, de multe ore, 
mai ales în cei 4 828 km ce ur
mează să fie parcurși prin 
Anzi.

De altfel, concurenții soco
tesc că de fapt între Londra 
și Mexic se dispută două ra
liuri, de proporții și dificultăți 
diferite. Primul raliu s-a în
cheiat. EI poate fi socotit o 
uvertură în ritm alert, care a 
pus în temă pe coneurenți prin 
cîteva probe speciale și i-a 
reținut pe cel cu' adevărat 
bine pregătiți să înfrunte al 
doilea raliu.

Înaintea celor două probe 
speciale din Iugoslavia (Tito
grad — Kotov 92 km care tre
buiau parcurși în 70 de minu
te) și Glamon — Bosanska 
Kurpa (200 km pe drumuri 
desfundate de munte) mulți au 
fost tentați să socotească sec
torul european „un mic aperi
tiv".

Nu a fost chiar, așa și dacă 
la Kotov in urma celor 6 echi
paje care au ajuns în timpul 
stabilit întirzierile celorlalți 
s-au rezumat la cîteva minu
te. în „speciala” de la Glamon 
nici un echipaj nu a terminat 
fără penalizare și diferențele 
au fost suficient de’mari pen
tru a hotărî în bună parte cla

FRANCEZ
măsură acuzațiile aduse di
rectorului tehnic sîfit justi
ficate. în orice caz, acest vot 
de neîncredere pare să fi 
grăbit divorțul, delerminîn- 
du-1 pe cunoscutul tehnician 
francez să-și înainteze de
misia colonelului H. Crespin.

într-o declarație făcută re
prezentanților presei, Sulpice 
preciza : „Regret sincer că 
am ajuns în această situație. 
Toată lumea era la curent eu 
unele nemulțumiri ale spor
tivilor, în afară de mine ! 
Cu un plus de sinceritate din 
partea celor interesați, cred 
că nu am fi ajuns la acest 
divorț. Mi se reproșează o 
lipsă de apropiere sufleteas
că față de schiori. Singurul 
lucru de care îmi dau per
fect seama este faptul că de 
cele mai multe ori am con
fundat funcția de director 
tehnic cu cea de antrenor. 
Dar nu-mi pot da seama 
cum permanenta mea pre
zență pe pirtie a putut să 
mîhnească într-atîta pe spor
tivi !...“

Foarte sugestivă ni separe, 
în acest sens, și părerea lui 
Gaston Rossat-Mignod, pre
ședintele comisiei tehnice: 
„în intențiile federației nu a 
existat nici un moment vre
un gînd de a renunța la ser-

Cu totul alta este situația 
orașului finlandez Tampere, 
care riscă o opoziție netă și 
cvasi-unanimă.

Prezența reprezentanților 
federațiilor internaționale la 
Amsterdam, în aceste zile și 
in aceste împrejurări, nu este 
intimplătoare. Cuvintul lor 
va cîntări greu în alegeri

OII. PRINTRE ELE SE AI LĂ 
PUTERNICA ȘI INFLUEN
TA FEDERAȚIE DE SCIII. 
DOMINATA DE ȚĂRILE 
ALPINE; tocmai de acele 
deci care cultivă cu precă
dere schiul alpin. Iar fin
landezii au comis imprudența 
de a propune jocuri de iarnă 
in maniera scandinavă, nu
mai cu probe de schi-fond, 
cu un concurs de orientare 
pe schiuri, dar cu nici o pro
bă alpină ! In acest fel ci 
și-au redus singuri din șanse, 
dar au jucat fair și sint ast
fel scutiți de reproșuri.

★
Aflăm în ultimul moment 

că, cele două candidate eu

samentul de Ia Lisabona. Aici 
au ieșit în evidență cei mai 
buni piloți și cele mai bine 
pregătite mașini. Dar tot aici 
au început și necazurile. Pen
tru a vâ putea cit de cît ima
gina dificultatea acestei pro
be speciale din care 100 km au 
fost parcurși pe ceață, iar în 
punctele rpai înalte ale traseu
lui a fost prezentă și zăpada, 
este suficient să arătăm că 
dacă Rene Trautmann a fost 
penalizat doar cu 4 minute, 
Mikkola și Makinen (din echi
pa Ford-Escort) cu 7 și respec
tiv 10 minute, ciștigătoral ra
liului Londra — Sydney, A. 
Cowan, a întârziat cu 40 de 
minute, iar Roger Clark și-a 
pus mașina pe acoperiș. După 
această dură încercare toți con
curenții erau epuizați și aștep
tau ca o salvare noaptea de 
odihnă de la Monza.

Celelalte trei probe speciale 
europene (una de 104 km în 
Italia, alta de 96 km în Fran
ța și ultima de 64 km in Por
tugalia) nu au putut aduce de
cît mici corectări clasamentu
lui, scqțînd. oarecum în eviden- 

■ ță viteza superioară a mașini
lor Ford-Escort, buna pregăti
re a Triumphurilor (2 500 PI) 
și omogenitatea Citroenurilor. 
De altfel la capătul sectorului 
european în primii 12 clasați 
se găsesc patru mașini Citroen 
DS 21 (locurile 1. 3, 5, 7) 5 Ford- 
Escort (locurile 2, 4, 9. 10, 12) 
3 Triumph 2500 PI (locurile 6,

SULPICE. 
antrenorul incriminat 

viciile lui Suplice, căruia de 
19 ani îi apreciem serviciile 
aduse schiului francez. Dar 
neînțelegerile ce mocneau în 
sînul echipei masculine ris
cau să capete proporții ne
dorite, fapt , pentru care ne 
vedem nevoiți să-i și cău
tăm înlocuitor".

Un lucru este cert : afa
cerea Suplice riscă să aibă 
urmări nedorîte pentru schiul 
francez acum cînd ne mai 
despart mai puțin de doi ani 
de viitoarele J.O., mai ales 
că opiniile privind pe pre
zumtivul său înlocuitor. 1 
Jean Berangcr, au și impar- i 
țit cercul tehnicienilor în I 
două tabere.

ropene au găsit un modus 
vivendi: ELE AU CĂZUT 
DE ACORD SA-ȘI UNEAS
CĂ FORȚELE, PROPUNIND 
ORGANIZAREA JOCURI
LOR, CONCOMITENT, LA 
TAMPERE (pentru probele 
nordice și pe gheață) ȘI LA 
SION (pentru probele alpine 
și schi-bob). Proiectul con
travine, firește, regulei 
C.I.O. de a acorda onoarea 
unui singur oraș !

Din această țesătură de 
ipoteze — în care firește nu 
au putut fi incluse toate ar
gumentele, unele devenind 
revelatorii doar cu prilejul 
ultimei înfățișări a candida- 
ților la areopagul C.I.O. — 
reiese cît de greu este de al
cătuit un tablou al favori- 
ților.

Făcînd bilanțul, pe simu
lacrele de foi de pariuri ale 
numeroșilor gazetari acre
ditați în aceste zile la bătă
lia de Ia Amsterdam, se con
stată următoarea ordine de 
preferințe: pentru Jocurile 
Olimpice de vară 1976 — fa
vorit Moscova, outsider Mont
real ; pentru jocurile de iarnă 
— favorit Denver, outsider 
Sion.

8, 11) și se pare că dintre aces
tea se va alege învingătorul. 
Se pare...

Mai este de remarcat faptul 
că echipajul feminin Claudine 
Trautmann — Colette Perrier 
(Citroen DS 21), care conduce 
In „Cupa doamnelor", ocupă 
locul 21 în clasamentul general, 
fiind doar la 1 h 36 minute de 
lider.

Ce cred concurenții după a- 
ceaslă primă parte a raliului 
Londra — Mexic 1

RENE TRAUTMANN (gre- 
noblez," 42 de ani, revenit la
Citroen după cițiva ani de ac
tivitate în echipa de fabrică
Lancia) a declarat la Lisabo
na : „începutul acestei curse 
a fost fantastic, mult prea ra
pid. Dacă se continuă in acest 
ritm toate mașinile vor fi dis
truse”.

Cam aceeași părere o are și 
GUNNAR PALM, coechipierul 
lui HANNU NIKOLA, din e- 
echțpa scandinavă a Ford-Es- 
cort-ului, aflată pe locul II : 
„Citroen-urile și mai ales 
Trautmann au fost foarte ra
pizi in Europa. Dar nu pot 
continua in acest ritm pină la 
capăt. Noi pindim prima lor 
sufocare... Dar trebuie să re
cunoaștem că au mașini formi
dabile pentru acest raliu".

Iată deci că, inaintea debutu
lui sud-american, prima grijă 
a concurenților din această 
fantastică întrecere este să re
ziste — ei și mașinile — la 
încercările care îi va supune 
un traseu de o duritate cum 
nu s-a mai întîlnit încă într-o 
competiție automobilistică.

Gh. EPURAM

FOTBALUL 
St EUROPENIZEAZĂ

Jean-Jacques Tillmann, co
mentator sportiv la Televiziu
nea elvețiană, publică in 
„SEMAINE SPORTIVE" din 
Geneva, un articol consacrat 
apropiatului turneu final al 
campionatului mondial de fot
bal. Autorul se ocupă, în spe
cial, de schimbarea orientării 
tactice a echipei Braziliei și 
de șansele care i se par de loc 
neglijabile ale reprezentative
lor Perului și Uniunii Sovieti
ce. Iată cîteva pasaje din acest 
articol:

„Se admite că, în general, 
o dată cu sosirea lui Zagalo. 
aspectul tradițional al echipei 
braziliene se va schimba. For
mulei clasice a lui Saldanha 
— 4—2—4 — i se substituie 
treptat un 4—3—3 care va pla
sa, se pare, pe unul din cei 

doi fundași centrali mai în 
urmă, adică în postură de li
bero.

Acestei schimbări tactice i 
se va adăuga o foarte posibilă 
transformare a spiritului in 
care jucătorii brazilieni vor 
aborda întilnirile cu echipele 
europene. Va trebui să ne aș-

Finala Cupej campionilor 
europeni de pe San Siro, din
tre Feijenoord si Celtic, a 
cunoscut dramaitismul mari
lor confruntări, în* care ri
sipa de energie, dorința de 
a învinge a celor 22 de ju
cători a primat. La pauză, 
scorul era egal (1—1) și el 
s-a menținut egal și după 
90 de minute. Au urmat pre
lungirile. Mai erau doar trei 
minute pînă la epuizarea 
celor 120, dar scorul conti
nuă să rămînă neschimbat. 
Un stadion întreg era con
vins că meciul se va încheia 
cu un rezultat nedecis, și în 
acest caz, partida s-ar fi re- 
jucat a doua zi 1 Dar iată 
că în min. 117, suedezul 
Kindvall aduce victoria o- 
landezilor. Feijenoord cîștigă 
cu 2—1 si ajunge pentru pri
ma oară în posesia prețio
sului trofeu.

După ce Cupa a poposit 
în Spania, Italia, Anglia, 
Portugalia și Scoția, acum 
ea a fost dusă în „țara la
lelelor". Incontestabil, fotba
lul olandez a făcut mari 
progrese în ultimii ani. După 
ce anul trecut Ajax a fost 
finalistă în C.C.E. și recent 
și-a disputat întâietatea în 
„Cupa europeană a tîrguri-

Corespondența speciala pentru SPORTUL

JUNIORII R. D. GERMANE
IN PREAJMA TURNEULUI U.E.F.A.
— „ECHIPA ROMÂNIEI VA FI PENTRU NOI CEA MAI 

PERICULOASĂ ADVERSARĂ ÎN GRUPĂ“ — AFIRMĂ 
FINALIȘTII EDIȚIEI TRECUTE —

Au mai rămas cîteva zile 
piuă la plecarea tinerilor fot
baliști ai R. D. Germane la 
turneul U.E.F.A. din Scoția. 
Fără îndoială că pe cititorii 
din România — dar în spe
cial pe tinerii fotbaliști ro
mâni — îi interesează cîteva 
amănunte legate de pregătirea 
echipei noastre, pentru sim
plul motiv că ambele repre
zentative (n.r. România și 
R. D. Germană) fac parte din 
aceeași grupă.

Antrenorul echipei, docto
rul Rudolf Krausse își va în
cheia în următoarele zile pre
gătirile- ce le-a făcut cu .com- 
ponenții lotului. Săptăniîna 
trecută, selecționabilii au sus
ținut un meci de verificare 
cu Chemie Halle II, forma
ție divizionară B, pe care au 
învins-o cu 1—0 La sfîrșitul 
acestei săptămini va urma un 
ultim test în compania unei 
selecționate regionale din 
Dresda, după care, la 14 mai, 
lotul celor 16 va pleca pe ca
lea aerului spre Glasgow.

LOTUL

. Din ce jucători este alcătuit 
lotul ? în priinul rînd trebuie

FINALIȘTII C.M. ÎN DRUM SPRE MEXIC
CIUDAD DE 

MEXICO 7 (Ager
pres). — Sosirile 
echipelor partici
pante la turneul 
final al campiona
tului mondial de 
fotbal se succed 

acum la intervale scurte. Sim- 
bătă și duminică sînt așteptate 
delegațiile Salvadorului, și Bel
giei. Reprezentativa Bulgariei 
va sosi in două etape, la 10 
și 12 mai, ca și formația Uru- 
guayului.

TOT LA ÎNCEPUTUL SAP- 
TĂMÎNII VIITOARE VA SOSI 
REPREZENTATIVA ROMÂ
NIEI, urmată de echipele Ma
rocului, URSS și Cehoslova
ciei. Italia și-a anunțat sosi
rea la 16 mai. R.F. a Germa
niei la 19 mai, iar Suedia la 
20 mai. Ultima va sosi echipa 
Israelului, la 21 mai.

★
După cum transmit agențiile 

internaționale de presă, la Ciu
dad de Mexico echipei Angliei, 
actuala deținătoare a „Cupei 
Jules Rimet”, i s-a făcut o 
primire destul de rece. A fost

BRAZILIAN
ÎN VEDEREA C. M.
teptăm la o mai mare strictețe 
în marcaj, la o oarecare înăs
prire a atacului corp ia corp. 
Pe scurt, brazilienii și-au pro
pus să se îndrepte spre o „eu
ropenizare" a fotbalului practi
cat de ei.

.. .Este de presupus că și 
Didi va urma cu echipa Peru
lui exemplul brazilian. Victoria 

•peruvienilor asupra Uruguay- 
ului pare să indice că Didi 
a rămas credincios unui fot
bal hotărît ofensiv. Dacă re
sursele fizice ale peruvienilor 
nu vor fi prea mult solicitate 
de meciurile de pregătire neaș
teptat de multe dar necesare 
pentru asigurarea mijloacelor 
materiale deplasării în Mexic, 
putem să așteptăm o perfor
manță interesantă din partea 
lor în apropiatul «Mundial».

Acest «11» al Perului a sus
ținut, printre altele, două me
ciuri împotriva unei echipe 
europene ale cărei șanse în 
turneul din Mexic ar trebui 
luate mult mai în serios: 
U.R.S.S.

Calificarea Uniunii Sovietice 
a fost obținută de o echipă 
tinără, mult înnoită. Din cei 
22 preselecționați în 1966 nu 
mai figurează in lotul de acum 
decît patru jucători : portarul 
Kavazașvili. apărătorii Hurți- 
Inva. Afonin și Șe.sternev... 
Noul val sovietic, după infor
mațiile pe care Ie deținem, 
este mult mai inventiv decît 
precedenții componenți ai echi
pei reprezentative".

O fracțiune de secundă înaintea gelului victoriei: Kindvall va 
ridica balonul peste portarul Williams și... Feijenoord va 

ciștiga cu 2—1 finala C.C.E. cu Celtic Glasgow
Telefoto : A.P.—AGERPRES

lor", iată că acum, formația 
din Rotterdam ajunge în vîr- 
ful oiraimidei.

Victoria repurtată miercuri 
de Feijenoord a fost merita
tă. La scor egal, olandezii 
au asaltat continuu poarta 
lui Williams și inevitabilul 
s-a produs în final. După 
meci, într-un perfect spirit 

să spunem că toți membrii 
săi activează în prima divi
zie a campionatului de ju
niori. Dar nici unul nu joacă 
la o formație divizionară A. 
Doar unul (fundașul Kischc), 
a evoluat de cîteva ori în 
formația de seniori a echipei 
Post Neubrandenburg, care 
participă în campionatul di
viziei B.

După cum se știe, anul tre
cut turneul U.E.F.A. a avut 
left: în R. D. Germană. în fi
nala competiției desfășurată 
le. Leipzig s-au întîlnit re-, 
prezentativele Bulgariei si 
li. D. Germane. După prelun
giri. scorul meciului a rămas 
nedecis (1—1) și. la sorți, fot
baliștii bulgari mai norocoși 
au fost declarați învingători.

Din formația finalistă de 
anul trecut au fost menți
nuți cițiva jucători care nu 
au depășit limita de vîr- 
slă. Este vorba de stoperul 
WEISE (F. C. Carl Zeiss 
Jena), de fundașul dreap
ta ENGE (F. C. Magde
burg), de înaintașii POM- 
MERENKE IF. C. Magde
burg) și MULLEK (F. C. 
Karl Marx-Stadt).

un contrast frapant FATĂ DE 
PRIMIREA ENTUZIASTA DE 
CARE S-A BUCURAT CU CÎ
TEVA ZILE ÎNAINTE FOR
MAȚIA BRAZILIEI. Se pare,

• Echipa de fotbal a /Brazi
liei aflată la Guadalajara a sus
ținut un meci de antrenament 
cu o selecționată locală pe care 
a invins-o cu scorul de 3—0. 
Reporterii aflați in orașul unde 
se vor disputa meciurile grupei 
C continuă să culeagă impresii 
și declarații. JUCĂTORII BRA
ZILIENI considera ca ad
versarul LOR CEL MAI RE
DUTABIL VA FI CEHOSLOVA
CIA ȘI NU ANGLIA. Cu două 
zile în urmă, Bobby Charlton 
spusese același lucru, neglljînd 
se pare, din motive de „război 
psihologic", șansele brazilienilor. 
„Cehoslovacii sînt jucători foar
te disciplinați și serioși, antre
namentul lor este de o inten
sitate pe care noi nu am putea-o 
suporta", a declarat jucătorul 
brazilian Brito.
• Al doilea meci de verificare 

desfășurat la Sofia intre echi
pele U.R.S.S. și Bulgariei s-a 
terminat nedecis : 0—0.
• Selecționerul echipei suede

ze, Orvar Bergmark, a defini
tivat un tot de 22 de jucători 
care vor face deplasarea la tur
neul final al C.M.. Sînt incluși 
șapte jucători care activează în 
cluburi profesioniste din străi
nătate : Kurt Axelsson (F.C. 
Bruges). Ove Grahn (Grassho- 
pers ziirich). Ove Kindvall (Fei
jenoord), Thomas Nordhal (An-
a.

CU^A DAVES

ROMÂNIA -IRAN 1-1), DUPĂ PRIMA ZI
în mai multe orașe au în

ceput ieri întilnirile din ca
drul primului tur al zonei 
europene din „Cupa Davis", 
ediția 1970.

La Teheran, reprezentativa 
de tenis a României întîlnește 
pe cea a Iranului, în primul 
meci susținut în cadrul gru
pei A, în care țara noastră 
figurează ca prim cap de 
serie. în jocul de simplu 
inaugural, llie Nâstase a pri
mit replica lui Taghi Akbari, 
campionul Iranului. Jucătorul 
român a cîștigat mai greu 
decît s-ar fi putut aștepta, la 
capătul a cinci seturi : 10—8, 
f>—0, 6—8, 5—7, 6—3. în a 
doua partidă, Ion Tiriac l-a 
întîlnit pe Hussein Akbari. 
Românul conducea cu 6—0, 

fair-play, învinșii și-au feli
citat si îmbrățișat adversa
rii.

Pentru cei 30 000 de olan
dezi aflați pe San Siro seara 
de 6 mai petrecută pe sta
dion si apoi pe străzile Mi- 
lanului va rămâne cu sigu
ranță mult timp neuitată.

în ultimul sezon echipa de 
juniori a R. D. Germane a 
susținut trei meciuri, care au 
constituit totodată un prețios 
examen al tinerilor noștri fot
baliști. Toate cele trei parti
de au fost cîștigate : 1—0 cu 
Bulgaria la Dresda și apoi, 
în preliminariile turneului 
U.E.F.A., 4—1 și 2—0 cu Aus
tria,

ANTRENORUL KRAUSSE 
ESTE OPTIMIST

Cu ce șanse plecăm în Sco
ția ? Răspunsul antrenorului 
Krausse este întru totul opti
mist :

„Echipa noastră este bine 
pregătită și dorește să-și ono
reze locul secund cucerit a- 
nul trecut... în urma ghinio
nistei trageri la sorți!

ECHIPA ROMÂNIEI ESTE 
ADVERSARA CEA MAI PE
RICULOASĂ DIN GRUPĂ ! 
ÎNTRE NOI ȘI FOTBALIȘTII 
ROMÂNI SE VA DECIDE 
PRIMUL LOC ÎN GRUPA ȘI 
CRED CĂ ECHIPA ÎNVIN
GĂTOARE VA PUTEA SPE
RA ȘI LA TITLU".

Wolfgang HEMPEL 

scrie ziarul „EL HERALDO", 
că publicul mexican nu va fi 
de partea echipei engleze în 
întilnirile pe care aceasta le 
va susține Ia Guadalajara.

derleeht), Jan Olsson (VFB Stutt
gart), Oerjen Persson (Glasgow 
Rangers) și Tom Turesson (F. C. 
Bruges). Al 22-lea loc este re
zervat pentru Roger Magnusson 
(Olympique Marseille), a cărui 
participare la jocurile din Me
xic nu este încă sigură.

e Disputat la Poznan în fata 
a 35 000 de spectatori, meciul a- 
mical dintre echipele Poloniei șl 
Irlandei s-a încheiat cu scorul 
de 2—1 (2—0) în favoarea ju
cătorilor polonezi.

La Vrnjacka Banja

REGRUPARE 
ÎN PLUTONUL 

FRUNTAȘ
BELGRAD, 7. — Dupd 12 

runde și disputarea partide
lor întrerupte, în turneul zonal 
feminin de șah de la Vrnjacka 
Banja, conduce Gertrude 
Baumstark (România) cu 9 
puncte (două partide mai mult 
jucate), urmată de Elisabeta 
Polihroniade (România) 8 
puncte (o partidă în plus), 
Rujița Jovanovici (Iugoslavia), 
Maria Ivanka (Ungaria) cîte 
7,/2 puncte. Ralia Jovanovici 
(Iugoslavia) 7 puncte etc.

Polihroniade a remizat la 
mutarea 75 partida întreruptă 
cu R. Jovanovici, Baumstark 
a cîștigat la Litmanowicz și 
a pierdut la Ivanka. După o 
zi de repaus, turneul se reia 
cu runda a 13-a.

4—0 în momentul cînd jocul 
a fost întrerupt din cauza 
întunericului. Scorul primei 
zile este deci 1—0 în favoa
rea echipei României, o par
tidă fiind întieruptâ.

★
Și în alte întîlniri, s-au înche

iat numai primele simpluri. La 
Torino, tenismânii Cehoslovaciei 
conduc cu 1—0 in fața Italici : 
Jan Kodes l-a învins pc Di Do
menico CU 6—3, 1—6, 3—6, 6—1. 
6—4. La Bad Homburg (r.f.G). 
vest-germanul Chr Kuhnke a 
deschis scorul în meciul cu Da
nemarca, învingindul pe J. Ulrich 
cu 6—3, 6—2. 6—2. In meciul Iu
goslavia Polonia, care se des
fășoară la Maribor (Iugoslavia), 
gazdele au înscris primul punct: 
Spear — Rybarczlk 6—0. 3—6,
6—0, 6—2. In fine, la Edinburgh, 
primele două jocuri dintre echi
pele Angliei și Austriei au trebuit 
să fie aminate din cauza ploii.

40303


