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FINALA PE TARA POLONIA-ROMANIA

A „CROSULUI TINERETULUI11

Timișoara trăiește 
’ TIMIȘOARA, 8 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). — 
De aproape o săptămînă 
orașul de pe Bega trăiește 
intens febra pregătirilor pen
tru startul finalei celei de-a 
III-a ediții a „Crosului Tine
retului". începînd de vineri, 
o dată cu sosirea primilor 
concurenți, asupra urbei s-a 
revărsat un adevărat torent 
de tinerețe. Așa îneît, pe 
bună dreptate, cineva propu
nea ca tradiționalei caracte
rizări de „oraș al parcurilor 
și al trandafirilor", Timișoa
rei să i se adauge și aceea 
de „oraș al tineretului".

Primii care au venit au 
fost băcăuanii. De cum au 
coborît în gară el au solici
tat informații asupra traseu
lui ce-1 vor avea de parcurs 
duminică, 
naliști au 
capăt la 
bulevard 
locul de 
trecerii. Lor li s-au adăugat 
cinci tineri din Cehoslovacia 
care, împreună cu repre
zentanții noștri, vor parti
cipa la competiție. Mai tîr- 
ziu, li s-au alăturat atlețl 
din Iugoslavia, iar apoi spor
tivi din județele Brăila, Ga
lați, Vrancea și Constanța.

Sîmbătă dimineață, cei a- 
proape 500 de finaliști vor 
vizita mari unități indus
triale din Timișoara și Mu-

AHGENTINA-

u

febra pregătirilor
zeul Banatului. Pentru după- 
amiază, programul prevede 
recunoașterea traseului de 
către toți alergătorii, chiar 
dacă cei mai mulți dintre ei 
au mai făcut-o cu o zi sau 
două înainte.

Municipalitatea orașului va 
oferi fiecărui cîștigător 
o

cite 
medalie comemorativă „'fi

lon GAVRILESCU 
(Continuare în pag. a 2 a)

LA ȘAH (FEMININ)
în cursul săptămînii viitoare, reprezentativa 

feminină de șah a României va susține un 
meci amical cu selecționata R. P. Polone, 
întîlnirea va avea loc la Poznan, între 12—16 
mai.

SPARTA PLEVEN (BULGARIA)
STEAGUL ROȘU 0-1 (0-0)

Ecliipa de fotbal Stea
gul roșu Brașov și-a în
ceput turneul in 
garia susținând 
in orașul Pleven, 
meci amical in

Bul- 
joi, 
un 

com-

Seara, cei 12 fi- 
străbătut, de la un 
altul, impunătorul 
Vasile Pîrvan — 
desfășurare a în-

al tribunelor

Întotdeauna exploziv și 
indisciplinat, imagina
tiv și rafinat, subtil 

și violent, fotbalul argenti
nian a oferit lumii stadioa
nelor jucători de mare va
loare, între care chiar nu
mai numele lui Di Stefano 
ar spune mult, fără a mal 
adăuga alături pe cel al 
lui Adolfo Pedemera, „el 
maestro", jucătorul care 
astăzi — ca șl cu 25 de 
ani in urmă — rămîne ma
rele adulat
din Buenos Aires sau La 
Plata.

De ce oare tocmai Pe- 
dernera, marele jucător al 
anilor ’36—’44, „strategul" 
unei River Plata in plină 
glorie ? înainte de toate, 
pentru excepționalele sale 
calități tehnice — pasă „la 
milimetru" trimisă de la 
40 m, șut irezistibil, cu 
ambele picioare, o lovitură 
de cap necruțătoare — și a- 
poi pentru că astăzi, la două 
decenii și jumătate de la 
plecarea lui de pe gazon, 
Pedernera întruchipează 
pentru argentinieni ceea ce 
fotbalul contemporan — în 
bună măsură — nu le mai 
poate oferi : eleganța jo
cului, superba sportivitate, 
respectul față de adversari 
și de public.

Debutant, in 1936, pe a- 
ripa stingă a lui River Pla
ta. lansat în șarje irezisti
bile de celebrul inter Mo
reno. Pedernera va trece 
cu timpul în centrul tere
nului, devenind împărțito- 
rul de mingi, „ochiul ma
gic" al unei formații a- 
flată la apogeu. Cu Munoz 
și Moreno in dreapta sa, cu 
Labruna și Loustau în stin
gă, Pedernera a îneîntat ani 
de-a rîndul un public en
tuziast, care nu s-a sfiit 
să-i atribuie — ca poreclă 
— numele unuia dintre cei 
mai mari dirijori ai con
temporaneității 1 Pedernera 
— Stokowski.

lo-pa nia formației 
cale Sparta. Brașovenii 
au cîștigat cu scorul de 
1—0 (0—0) prin golul
marcat de Florescu (min. 
66).

A FOST ALCĂTUITA1
I

ECHIPA ROMANIEIi
PENTRU „CURSA PĂCII"

Tn ședința de aseară, Biroul F.R. Ciclism a aprobat componența 
chipel naționale care astăzi va pleca la Praga pentru a lua parte 
cea de a 23-a ediție a „Cursei Păcii", Praga — Varșovia ~ 
(12—26 mal) : VASILE TEODOR.----- ---------- ----------------------
CIUMETI. NICOLAE DAVID, ALEXANDRU SOFRONIE. VASILE SE- 
LEjAN și EMIL HUSU. Antrenor : NICOLAE VOICU.

Ceilalți componenți al lotului nu au fost acceptați pentru următoa
rele motive : Ștefan Cernea (accidentat), Ion Cosnra și Theodor Pu- 
terity (rezultate nesatisfăcătoarc). Vasile Burlacu care, in mod nor
mal, era al treilea om al echipei, n-a putut fi selecționat deoarece in 
cursul zilei de ieri s-a primit telegrafic de la Roma comunicarea eă 
la examenul antidoping efectuat cil prilejul „Cupei Eliberării" (25 
aprilie) analiza lui a (lat rezultat pozitiv și, conform normelor inter
naționale, este automat suspendat din activitate pe timp de o lună de 
zile. Regretăm faptul că toate avertismentele, campania susținută de 
presa sportivă Împotriva practicii dopingului n-au avut efectul seon-

e- 
la 

Berlin 
CONSTANTIN GRIGOJIE, NICOLAE

tat, n-au putut să-l decidă pe acest sportiv, 
cu un trecut nepătat pînă acum, să nu facă 
uz de droguri.

UN SPECTATOR INSOLIT: DUMITRACHE
A apărut sfios, cu pași 

mărunți, muțind picio
rul drept — cu glezna 
prinsă în ghips — încet, 
cu frică, calculind parcă 
fiecare pas după o geo
metrie numai de el știu
tă, grav, cu ochi triști, 
neasemuit de (riști și de 
albaștri.

Cîteva aplauze i-au 
însoțit mersul chinuit 
pină la ieșirea în teren, 
iar el — „copilul teribil" 
al fotbalului nostru — 
n-a rezistat 
s-a întors,
gest cu mina care se
măna mai mult, cred, a 
rămas bun decît a reve
dere. ..

Bluză albastră, panta
loni verzi, de velur, un 
chip serios, neașteptat 
de serios.

Era evident că în timp 
ce cei 11 „tricolori", co
legii și prietenii lui, 
încălzeau pe gazon 
urmăriți, cu patimă, 
zeci de mii de ochi

tentației: 
a făcut un

se

de
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INTRARE
LIBERĂ

F calitate, 
oamenii

i
I
I

el, marele alintat al tri
bunelor, „corsarul" care 
le înfiora și le tulbura 
deopotrivă, 
uitat pentru 
stingher.

se 
o

simțea 
clipă,

— t(i pare 
joci ?

ră u că nu

Se uită la 
amuzat, și 
bun, copilăros, îi cotro
pește fața.

tn clipa următoare, 
însă, zimbetul i se stin
ge, privirile coboară ful
gerător spre vîrful picio
rului drept :

mine 
un

: parcă 
zîmbct

— Nu numai că-mi 
pare rău. Mă doare. Era 
ultimul 
plecării 
fi vrut 
bun...

meci înaintea 
spre Mexic. Aș 
să-mi iau rămas 
Și cind te. gin-

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare in pag. 3-a)

olbalul nu e de 
de aceea nu vin 
la meciuri I 

, — Televizorul, el 
rele vinovat, ucide 
teatrul, cinematograful

I

final dramatic : I

R0MÂMAR.D.GERMANĂ7675Pentu™
163 de juniori in luptă

MUREȘ, 8 
telefon). — 

din lo- 
găzduiește,

LA SIBIU
CAMPIONATELE NAȚIONALE

DE HALTERE
Intre 22 și 24 mai se vor desfășura, la Si

biu, campionatele naționale de haltere. 
După cum se așteaptă specialiștii, la vi
itoarele întreceri de la Sibiu (la care parti
cipă cei mai buni halterofili ai țării) vor 
fi înregistrate numeroase noi recorduri ale 
țării și performanțe de valoare.

I
I
i
I

ECHIPA DE
A TUNISIEI

IN ȚARA
Echipa masculină 

de handbal a Tuni
siei sosește in țara 
noastră, săptămina 
viitoare, pentru a 
susține două 
niri.

Primul joc 
avea loc la 12 
în București,
pețil noștri urmînd

va 
mai, 
oas-

HANDBAL
EVOLUEAZĂ
NOASTRA
să primească repli
ca «echipei Univer
sitatea. Cel 
doilea meci se < 
pută la 14 mai, 
lași, 
de 
fiind aceia care își 
vor măsura forțele 
cu sportivii tunisi- 
eni.

de al 
dis-

..........la 
handbal iștn 

Ia Agronomia

Luptători români
peste hotare

are loc la Plsen 
turneu internațional

I
I
I
I
I
I
I
I

ORADEA, 8 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). După opt luni 
de totală inactivitate internațio
nală (ultimele meciuri cu alte 
echipe reprezentative le-a susți
nut în august 1969, cu prilejul 
campionatului balcanic), naționala 
feminină de baschet a României 
a întîlnit vineri seara, în sala 
Armatei din localitate, puternica 
selecționată a R.D. Germane, co
tată ca una dintre cele mai va
loroase din Europa. Avînd drept 
scop verificarea lotului în vede
rea participării la turneul de cali
ficare pentru campionatele euro
pene din acest an, programat 
săptămina viitoare în aceeași 
sală, meciul cu R.D. Germană 
și-a atins în mare măsură scopul. 
Redutabilele adversare au impus 
de la început un joc foarte activ, 
obligînd pe baschetbalistele noas
tre să facă uz de toată capaci
tatea tehnică, tactică și fizică. 
Ca Urmare întrecerea a avut o 
desfășurare deosebit de intere
santă, iar evoluția scorului a ți
nut încordată atenția publicului, 
entuziast, din prima pînă 
tima clipă de joc.

Oaspetele au condus 
vreme, uneori la diferențe 
veneau amenințătoare,

în ul-

multă 
ce de- 

dar, de

fiecare dată, formația română a 
recuperat din handicap, deși ac
țiunile ei nu au fost întotdeauna 
decise, ba chiar ratările din po- 
ziții clare și greșelile de tehnică 
abundînd în unele perioade ale 
meciului. După ce au fost con
duse cu 23—21 (min. 12), 40—32 
(min. 19), 53—48 (min. 27) spor
tivele noastre au izbutit in min. 
30 să ia inițiativa (60—59).

în continuare întrecerea are o 
desfășurare dramatică, echipa 
României își menține avansul mi
nim, în ciuda eforturilor vădite 
ale adversarelor. In ultimul mi
nut, la scorul de 76—75 pentru 
România. Bițu (care în general 
a evoluat promițător) ratează 
două aruncări libere, dar, din 
fericire, același lucru îl face șl 
Zogbaum, iar în ultimele 20 de 
secunde se ratează aruncări de 
sub coș de către ambele forma
ții. La fluierul final al arbitri
lor D. Tarr și I. Herczeg (ambii 
din Ungaria), care au condus ex
celent. tabela de scor consem
nează victoria României : 76—75 
(34—41).

Sîmbătă, întîlnirea revanșă.

D. STANCULESCU

TG. 
(prin 
Sala. I.M.F 
calitate 
începînd de vineri, 
întrecerile finale ale 
campionatelor națio
nale de lupte libere- 
juniori. La confrun
tările pentru cele 
20 de titluri (ju
niori mici și mari) 
participă 163 de 
sportivi, dintre care 
101 juniori mari. 
Cea mai populată 
categorie este cea 
de 56 kg — cu 25 
de concurenți.

Primul tur al com
petiției a fost pre
sărat cu o serie de 
partide interesante. 
Cîteva rezultate : ju
niori mici — cat. 48 
kg — A. Kalapacs 
(Tg. Mureș) b.p. V. 
Răpăuzu (Buc.) ; 56 
kg — V. Bahrim 
(Buc.) b.p. V. Aga- 
vriloaiei (Iași) ; 70 
kg — D. Ciobotoru 
(Buc.) b.p. R. Ilie 
(Iași). Juniori mari, 
cat. 48 kg — P.

Brindu (Constanța) 
b.p. I. Murăru (Ti
mișoara) ; 56 kg — 
I. Starck (Tg. Mu
reș) b. tuș M. Che- 
laru (Iași). Întrece
rile continuă sîm- 
bătă, toată ziua, și 
duminică dimineața, 
cînd vor avea loc 
partidele finale.

C. ALBU, coresp.

Azi și mîine 
(Cehoslovacia) un 
de lupte greco-romane, la care parti
cipa și patru sportivi români : T. Ignă- 
teseu, I. Catană, P. Zaharov și N. 
Virgil.

Săptămina viitoare, în zilele de 14, 
16 și 17 mai la Hennf (R. F. a Ger
maniei) se va disputa tripla întîlnire 
dintre reprezentativele de lupte greco- 
romane ale R. F. a Germaniei și Ro
mâniei. Din echipa română vor face 
parte, printre alții, Gh. Berceanu, Gh. 
Stoiciu, I. Baciu, S. Popescu, N. Ncguț 
și N. Martinescu.

I
I
I
I
I
l

AZI VOR FI DESEMNAȚI CAMPIONII 
DE BOXJUNIORI

BRAȘOV, 8 (prin telefon, de la trimisul 
nostru). Astăzi (n. r. ieri), In jurul ringului 
din sala Tractorul, este liniște. Finallștli 
campionatelor de juniori au o binemeritată 
zl de odihnă. Antrenorii, Însă, și-au făcut 
bilanțul unei săptămlnl extrem de agitate.

Ce ne arată acest bilanț ? El demon
strează, de loc surprinzător, că dinamovlștil 
bucureșteni slnt, din nou, prezenți tn finale 
cu 5 reprezentanți. Nici calificarea celor 6 
clujeni (4 de la C.S.M., 1 de la Voința) !n 
lupta pentru titlu nu constituie o surpriză, 
dacă ne gindlm că an de an Clujul a dat 
campioni naționali. Surprinde, în schimb, 
șl ne bucură, performanța altor centre. 
Bacăul e prezent in finale cu 3 boxeri de 
certă clasă, Piatra Neamț — tot cu 3 boxeri, 
pentru prima oară în finale de campionat. 
Șl la Craiova se observă un reviriment,

ÎNCĂ UN TITLU PENTRU

Șl acum, lată șl celelalte finale : juniori 
mici s cat. mijlocie mică — M. Simon 
(Dinamo Buc.) — V. Balotă (Crișul Oradea), 
mijlocie — V. Rusu (C.S.M. Cluj) — M. 
Cosman (U.R.A. Craiova), semigrea — Gh. 
Matache (Ceahlăul P. Neamț) — C. Dafl- 
nolu (Progresul Brăila), grea — I. Boancă 
(C.S.M. Cluj) — A, Manole (Metalul Buc.). 
Juniori mari : cat, semlmljlode — I. GIrdea 
(C.S.M. Cluj) — F. Oprea (Petrolul Ploiești), 
mijlocie mică — Șt Florea (Progresul Buc.)
— I. Mlhoc (C.S.O. Bala Mar»), mijlocie
— M. Văcariu (Dlnamo Brașov) — I. 
Paraschiv (Olimpia Buc.), semigrea — A. 
Corolanu (Voința Satu Mare) — M. Banu 
(A.S.A. Bacău), 
Craiova) — N.

grea — A. Ruleu (U.R.A. 
Mltric (Farul Constanța).

Romeo CALARAȘANU

POPICARII ROMANI

e ma
terii 

si 
nu iartă nici fotbalul. Fotoliul, cafe- 
luța alături, îi ai pe Mazzola sau 
Rivera, pe Dumitrache sau Neagu în 
prim-plan, la numai trei-palru 
de tine, le vezi cea mai <____
care, cea mai ascunsă fentă, cine te 
mai poale convinge să te angajezi, 
după prînzul duminical, în catch-ul 
autobuzelor sau tramvaielor ?

Păreri. Explicații. Cît de departe, sau 
de aproape, de adevăr — este greu 
de apreciat.

Ceea ce am văzut, nu o dală, fiind 
de domeniul faptului divers repetat 
de 10, de 15, de 25 de ori, slnt tribu
nele „peticite" cu cîteva 
spectatori, cam aceiași, 
orice vreme, pe ploaie sau 
pe ger sau caniculă.

Ultimii mohicani ? Ultimii 
adevărati ai genului ?

Nu.
Din fericire, nu. 
încercarea — experiență . .. 

meciul de juniori România — Polonia, 
cînd elevii au avut intrare liberă, mă
sură care a adus pe stadionul Repu
blicii peste 30 000 de spectatori — 
între care marea majoritate erau șco
lari — a dovedit că fotbalul rămîne 
un magnet irezistibil pentru 
publicul cel mai pur și mai 
purtătorul speranțelor și al 
de mîine.

Intrare liberă tineretului la 
— iată una din cheile, de aur, 
talizării fotbalului românesc.

Folosită la Timișoara, de pildă, unde 
spectatorii ma'turi trăiesc cu nostal
giile vremii lui Bindea et comp. — 
mulțumindu-se cu televizorul, care le 
aduce în casă fotbalul de divizia A, în 
vreme ce fotbalul timișorean se zbate, 
de ani de zile, în divizia B — și ignoră 
unul dintre cele mai frumoase stadioa
ne ale țării, cheia intrării libere ar 
pompa sînge cald, tînăr, într-o inimă 
fotbalistică îmbătrînită.

Dar unde, oare, poarta deschisă în 
fața spectatorului tînăr n-ar rupe lan
țurile ruginite ale unei 
vechi ?

La Iași, la Galați, la 
Brașov ?

Peste tot cîștigător ar 
fotbalul.

-palru metri 
discretă miș-

pîlcuri de 
care vin pe 

ninsoare,

sufletiști

fâcutâ la

tineret, 
generos, 
valorilor

mentalități

Bacău, la

fi numai

M. POPESCU

A. SVOBODA Șl DINAMO BUCUREȘTI

I
i
I
i
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I
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ÎNVINGĂTORI ÎN „CURSA MUNȚILOR44

RAPID BUCUREȘTI -
CAMPIOANĂ EUROPEANĂ FEROVIARĂ
ECHIPA FEMININĂ

încă un titlu a fost adăugat 
la șiragul medaliilor prețioase 
ale popicarilor români, de mai 
multe ori recordmani și cam
pioni ai lumii. Aseară, jucă
toarele de la Rapid București 
au ciștigat ediția a IV-a a 
campionatelor europene fero
viare.

Drumul pînă la, invidiatul 
titlu, pe care și l-au disputat 
sportive din 9 țări, nu a fost 
neted. Bucureștencele au avut 
de înfruntat echipe puternice. 
Dar ca și in alte apariții inter
naționale, elevele antrenorului 
Tudor Buzea au captivat spec
tatorii prezenți in sala Voința 
din Capitală, cu precizia 
în lansarea bilei, toate — cu 
excepția Stelei Gheciov — tre- 
cînd granița celor 400 p. d. 
Maestra emerită a sportului 
Elena Cernat s-a impus prin 
lovituri sigure în manșele „pli
ne" și a doborit cu execuții 
rafinate dificile figuri la „izo
late”, fiind marcată cu 442 p. 
d., rezultat de valoare mondia
lă. Alexandrina Navom și mai 
ales veterana echipei giuleș-

Tr. IOANIȚESCU

(Continuare tn pag. a «2-a)

înainte de a
in ritm

se răsfira, plutonul rulează 
domol, condus de lider

Foto : V. BAGE AC

Foto ; T. MACARSCHIElena Cernut, principala realizatoare a echipei Rapid.

• C. Crigore a ciștigat ultima etapâ

Cea de a XI-a ediție a 
„Cursei Munților" — compe
tiție excelent organizată de 
clubul sportiv Dinamo Bucu
rești — s-a încheiat ieri la 
amiază pe velodromul Dina
mo din Capitală cu victoria 
rutierului cehoslovac ALES 
SVOBODA și a echipei DI
NAMO I. întrecerea, mai 
ales în ultima parte, a con
stituit un bun test al cicliș
tilor noștri care vor lua la 
12 mai startul în „Cursa Pă
cii". precum și al rutierilor 
de la cluburi care au putut 
să-si verifice potențialul în 
compania unor valoroși aler
gători din Cehoslovacia. R.D. 
Germană, Italia 
Sovietică pe un 
gresiv dificil.

După Moravec 
un alt alergător de-la Ruda 
Hvezda Plsen își înscrie deci 
numele în palmaresul aces
tei curse, creînd astfel o tra
diție. Svoboda s-a impus în 
etapa a III-a (circuitul pe 
munte) cînd a-a răpit italia
nului Luigi Ongarato trico
ul galben.
cursei, el s-a dovedit un ru
tier redutabil. Rezistînd Lu

și Uniunea 
traseu pro-

și Marek,

In ultima zi a

turor atacurilor, fără a avea 
sprijinul colegilor din echipă, 
fiind în permanență pe 
ma linie a plutonului 
țuit de vîntu.1 lateral, 
Svoboda s-a dovedit un 
rituos învingător al acestei 
frumoase competiții. Dinamo- 
viștii bucureșteni, sesizînd 
forța liderului, au abandonat 
pe parcursul ultimei etape 
ideea de a-1 detrona și și-au 
îndreptat atenția spre cla
samentul pe echipe. Susți- 
nînd cu furie — prin N. Ciu- 
meti si C. Grigore — acțiu
nea decisivă, la care a par
ticipat numai Svoboda din 
formația Ruda Hvezda Plsen, 
ei au reușit să remonteze 
handicapul de 32 de secunde 
si să obțină, in extremis, o 
victorie reconfortantă.

Ultima secvență a compe
tiției s-a disputat ieri dimi
neață pe ruta Sinaia — Plo
iești — București, 140 km. 
Prima parte a fost marcată 
doar de efortul plutonului de

pri
ll ăr- 
Ales
mc-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. t 2 a)
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UNDE MERGEM?
SIMBATA

11Cursa Munților"
t
• FOTBAL. Teren Voința, ora 
17,00 i Voința București — Pe
trolul Videle (div. C).

HANDBAL. Teren Giulești, 
ora 17,30 s 
tatea Buc.

POPICE, 
la ora 8,30 
Ia ora 15, 
feminin al campionatului euro
pean feroviar ; arena Construc
torul — de la ora 16 : Laro- 
met București — Voința Con
stanța — partidă feminină de 
divizia A.

ATLETISM. Stadionul Re
publicii, ora 17,30 : Dinamo — 
Steaua — Rapid și C.A.U. I — 
Metalul — S.S.A. (întreceri din 
cadrul diviziei A).

(Urmare din pag. 1)

Rapid — Universi- 
(t A).
Arena Voința, de 
șl după-amiază de 
turneul individual

duminica

FOTBAL.
Iul, ora 15,30 : 
rești — Poiana Cîmpina 
nlori) ; ora 17.00 : Metalul
— Poiana Cîmpina (div. 
Stadionul Politehnica, 
15,30 : Sportul studențesc
— F.C. Argeș (juniori) ;

Stadionul Meta-
Metalul Bucti- 

(ju- 
BUC. 
B) ;
ora 

Buc.
.-------, , ora

17,00 : Sp. studențesc Buc. — 
Dunărea Giurgiu (div. B) : te
ren Laromet, ora 13,00 : Laro- 
met Buc.
(juniori) ; 
metal Buc.
(juniori) ; 
metal Buc. 
rea (div. C) ; teren Autobuzul, 
ora 15,30 : Autobuzul Bucu
rești —- Unirea C. Lung (ju
niori) ; ora 17.00 : Autobuzul 
Buc. — Unirea C. Lung (div. 
C) ; teren Sirena, ora 15,30 : 
Sirena Buc. — Dinamo Buc. 
(juniori) ; ora 17,00 : Sirena 
Buc. — Progresul Balș (diV. 
C) ; teren Sp. muncitoresc, 
ora 10 : Sp. muncitoresc Buc.
— Șc. sp. Energia Buc. (ju
niori) î teren Voința, ora 11,00: 
Șc. sp. nr. 2 Buc. — Progresul 
Buc. (juniori) ; ora 13,00 : Voin
ța București — Chimia Rm. 
Vîlcea (juniori) ; stadionul Giu
lești, ora 13,00 : Rapid Buc. — 
Progresul Balș (juniori).

RUGBY. Teren Ghencea, ora 
10,30 : Steaua — Rulmentul 
Bîrlad ; teren Vulcan, ora 
10,30 : Vulcan — Farul Con
stanța ; teren parcul copilului, 
ora 11,30 : Gri vița Roșie — 
Politehnica Iași (div. A) ; te
ren Constructorul, ora 9 : Con
structorul — Olimpia ; teren 
Giulești, ora 15,00 : Rapid — 
Gloria (div. B).

CANOTAJ. Lacul Herăstrău, 
da la ora 7 : „Cupa Școlarului".

ATLETISM. Stadionul Repu
blicii, ora 17 : Dinamo — 
Steaua — Rapid și C.A.U. I — 
Metalul — S.S.A.

HANDBAL. Teren Tineretu
lui. ora 9 : Șc. sp. 3 — Voința 
Brăila (f.j.) ; ora 10 : Șc. sp. 2
— Șc. sp. Galați (m.j.) ; teren 
Voința, ora 9 : Șc. sp. 1 — 
Știin(a Lie. 1 Călărași (f.j.) ; 
ora 10 : Voința — Chimia Oraș 
Victoria (f.B), ora 11,10 : Voin
ța — Dinamo Buc. (m.A) ; te
ren Tineretului, ora 16,30 : 
Steaua — Lie. 2 Tîrgoviște 
(m.j.) ; ora 17,45 : Universita
tea — Steaua (m.A.) ; teren 
Dinamo, ora 9 : Dinamo — 
Șe. sp. Brașov (m.j.).

POPICE. Arena Voința, de 
la ora 8 : Voința Buc. — Voin
ța Tg. Mureș (f) ; arena Giu
lești, de la ora 8 : Rapid Buc.
— C.S.M. Reșița (m) — par
tide de divizia A.

VOLEI. Sala Giulești. de la 
ora 8 : Medicina — -Universi
tatea (m.B) ; Electra — Electro- 
putere Craiova (m.B) ; I.E.F.S.
— Farul Constanța (m. B) ; 
Aurora — Vagonul Ploiești 
(m.B).

— Portul Constanța 
ora 15,30 : Tehno-
— Electronica Obor 
ora 17,00 : Tehno-
— Unirea Mănăsti-

, icivii
15,30 : Autobuzul

a se înscrie în viteză pe ser
pentine și de o suită de pene 
de baieu. După trecerea prin 
Ploiești, caravana intră pe 
soseaua Buftea. Pe rutieri îi 
întîmpină un puternic vînt 
lateral. Este momentul ca a- 
lergătorii buni să-și spună 
cuvîntul. Și ei nu întîrzie. 
Ritmul se accelerează, pluto
nul înșirîndu-se la marginea 
șoselei pe cîteva sute de me
tri. La km 81 începe destră
marea. Majoritatea alergăto
rilor se vor regrupa însă la 
trecerea prin cîteva sate, a- 
dică acolo undo șoseaua eSte 
adăpostită. Reluarea luptei 
are loc cu începere de la km 
102, cînd vîntu.1 spulberă din 
nou soseaua. în față rămîne 
doar un grup de 20 
lergători. din care 
Emil Rusu, J. Wanzlik 
„pedale" 
nu este 
liei. La 
o nouă 
mului 
două grupe : în prima se află 

_ C. Grigore. Sommerlatte. Ene, 
'Ciumeti. Burlacu, Rusen, 
Ulm. Svoboda, Miculan, iar 
în cea de a doua — Ro- 
gozian, Selejan, David, So- 
fronie, Gera. Puterity, 

Bartonicek, Teodor, Turek, 
Miersch si Cosma. Cel de al 
doilea grup va fi ajuns de 
plutonul condus de Rusu și 
Wanzlik

Fruntașii forțează, in 
ce urmăritorii 1 
cu Crea. Este 
dlnamoviștilor 
jează evadarea 
aduce locul I 
fiind singurii care au doi oa-

de a- 
lipsesc 
și alte 
Acestavaloroase.

însă sfîrșitul bătă- 
km 113 se produce 
fragmentare a pri- 

pluton. Se formează

timp 
nu se omoară 
aici și mina 
care prote- 

i Ce le poate 
la echipe, ei

se

La 
că 

rutieri, 
sprintul

meni în grupul avansat 
km 120 sparge Ene. astfel 
în frunte rămîn 8 
Ei îsi vor disputa 
final de pe velodromul Di
namo, sprint care-i aduce lui 
Constantin Grigore o fru
moasă victorie la mare luptă. 
Plutonul masiv avea să vină 
la o diferență de aproape 4 
minute.

Iată rezultatele tehnice :
CLASAMENTUL INDIVIDUAL al 

ultimei etape (a IV-a), Si
naia — București : 1. C. Grigore 
— a 
17:02 
2.
4.

etape (a IV-a),

parcurs 140 km în 3 h 
(medie orară 42,660 km), 
Sommerlatte, 3. O. Ulm. 

.. N. Ciumeti, 5. A. Svoboda. 
6. V. Burlacu — toți același timp 
cu învingătorul, 7. St. Russen 
3h 17:10, 8. I. Miculan 3h 17:16,
9. Șt. Ene 3h 20:52, 10. J. Wanz
lik și alți 29 alergători — ace
lași timp cu St. Ene.

CLASAMENTUL 
INDIVIDUAL 
SVOBODA 
9 h 33:20, 
(Dinamo I 
Constantin 
Buc.) 9 h 
(Steaua I) 9 h 34:32, 
(Dinamo Moscova) 9 h 34:50, 
V. Tudor 
38:05. 7. .
Berlin) 9 h 38:12. 8. A. Bartoni
cek (Ruda Hvezda Plsen) 9 h 
38:20, 9. E. Rusu (Dinamo II Buc.) 
9h 38:22. 10. A. ~ A 
mo I Buc.) 9h 
minat cursa 
cei 66 care au luat

CLASAMENTUL 
FINAL PE ECHIPE : 
I București 28h 46:35, 
Hvezda Plsen 28 h 50:23, 3 Dy
namo Berlin 28 h 52:02 4. Dina
mo Moscova 28 h 54:11, 5. Di
namo II București 29 h 10:26. 
6. Steaua I 29h 10:28, 7. Metalul 
Plopeni 29h 14:59, 8. Voința Plo
iești 29 h 22:15. 9. Steaua II 2911 

București
III Bucu- 
abandonat 
etapă, e- 

Brâșov și

G.

St.

GENERAI).
_ FINAL : 1. ALES
(Ruda Hvezda Plșen)

2. Nicolae
Buc.) 9
Grigore
34:30, 4.

Ciumeti
h 34:00, 3
(Dinamo I 
V. Burlacu

5. O. Ulm
0.

(Dinamo I Buc.) 9h 
R. Drechssler (Dynamo 

' ‘ A. “ '

Sofronie (Dina- 
38:50. Au ter- 

57 de cicliști din 
startul.

GENERAL 
1. Dinamo 

2. Ruda

Voința
11. Dinamo 

29h 39:09. Au 
in ultima 

Dezrobirea 
Ravenna (Italia).

Distanța totală a „Cursei Mun
ților", In ediția a XI"a, 388 km. 
Medie orară generală : 40,557 km.

23:42, 10.
29h 23:5«, 
rești 
Întrecerea, 
Chipeie

Ciudată metamorfoză!...
Prof. A. Baltag, component 

al echipei de baschet Poli
tehnica Galați, este cunoscut 
în școală și in cercul său de 
prieteni ca un om de o exem
plară corectitudine. Muncește 
eu pasiune, se achită cu con
știinciozitate de multiplele 
sale obligații profesionale

Și, totuși ...
O dată intrat pe terenul de 

Sport, profesorul A. Baltag 
suferă subit o ciudată meta
morfoză. Devine irascibil, se 
ceartă cu toată lumea, îndeo
sebi cu arbitrii, este veșnic 
nemulțum't. Grave ni se par 
ieșirile sale nesportive, care 
contravin spiritului fair-plny- 
tilui țj al bunului simț.

Un singur exemplu (din 
multe altele); după jocul cu 
,U“ Cluj, l-a lovit pe adver
sarul săli. Vizi. Gestul ni s-a 
părut incompatibil cu calită
țile sale de jucător fruntaș 
și pedagog.

Ce ar fi, profesore Baltag, 
să urmezi frumosul exemplu 
de sportivitate al colegului 
dumitale de echipă și breaslă, 
L. Gcinezi 7 Dacă în viața 
de toate zilele constitui 
un exemplu pozitiv, de ce 
— la urma urmei — să nu fii 
Și pe terenul de sport 7

S. T.

P.S. In atenția secției de 
baschet și a conducerii teh
nice : în cîteva ocazii jucă
torul M. Anton a dat dovadă 
că educația sa cetățenească 
șî de sportiv are serioase fi
suri. Ajutați-1, pînă nu va fi 
prea tîrziu.

PRELUDII OLIMPICE
ALMiROMN

e totdeauna, Jocurile 
/ J Olimpice n-au fost nu- 

mai o întrecere a vir
tuților sportive, ci și o sărbă
toare a spiritului, a artelor.

Zeus patrona Jocurile, dar 
le dădea frumusețe și măreție. 
Și adeseori, deși pare de ne
crezut, participau la Olimpia, 
ca spectatori și chiar concu- 
renți în 
fizică și 
Platan, 
pindar.

In 
moderne, 
Olimpiadă s, 
vă a devenit 
un prilej de în
trecere artistică, 
pe teme inspirate 
de mișcare, de 
luptă, de victorie, 
întreceri inițiate în 
Stockholm, care au 
se pare cu ediția de 
(1924) și apoi peste 
Mexic, cind s-au organizat nu 
mai puțin de 20 de expoziții 
și festivaluri.

J.O. de la Milnchen vor fi, 
desigur, cum spun tehnicienii, 
im superlativ al electronicii și 
ciberneticii. Dar de pe acum 
se întrezăresc și Cîteva culmi 
artistice

Afișele, cel dinții porumbel 
vestitor al Jocurilor, sînt sem
nate de mari graficieni. între 
care și marele, necontestatul 
Koknsca.

întrecerile de artă olimpică 
prevăd lucrări de litera'ură 
și muzică, expoziții de artă 
plastică. Ca o anticipare a li
teraturii sportive olimpice, 
recent, revista vest-germană 
„Prisma" a publicat o nuvelă 
a scriitorului Siegfried Benz 
(autorul romanului „Pline și 
jocuri") din lumea handbalu
lui.

Nu vor lipsi, bineînțeles, 
marile ansambluri artistice, 
concertele, muzica fiind tot
deauna în mare cinste la J.O. 
Nu știm încă cine va compune 
Imnul olimpic (la Berlin In

CONTAGIUNEA
Specialiștii recomandă, pe 

bună dreptate, prioritate tac
ticii ofensive în toate disci
plinele sportive și mai ales in 
scrimă. Zic mai ales deoarece 
aci, pe lingă că devansează 
și paralizează mișcarea adver
sarului, menținînd in același 
timp libertatea acțiunilor pro
prii, in scrimă inițiativa e fa
vorizată prin însuși conven
ționalismul luptei, stabilit de 
regulament.

SPERANȚE... SPERANȚE
Marginalii la turneul final al campionatului feminin de volei

Dacă într-un. 
articol trecut ară
tam că cele mal 
multe dintre for-

4^ mâții au activat 
J  în timpul cam-

în umbra „celorpionatului 
patru", o comparație asemă
nătoare putem face și despre 
Rapid Și Universitatea Timi
șoara. celelalte două partici
pante la turneul final, care 
au evoluat în umbra favori
telor — Penicilina și Dinamo.

Rapidistele au coborît o 
treaptă pe scara valorilor o- 
glindită de clasament. Era un 
timp cînd fetele Grantului 
luptau cu șanse mari la titlu. 
Dfe fapt, în aceeași situație 
s-au aflat și anul trecut. Insă, 
în răstimpul unui singur an, 
Rapidul a urmat o linie pro
nunțat descendentă, devenind 
dlntr-o formație aproape in
vincibilă, una fără pretenții, 
care cedează (sau cîștigă greu. 
Ia limită) în fața unor echi
pe necreditate altădată (par
tidele cu I.E.F.S., C.P.B., ca 
să nu le amintim decît pe 
acestea). Doar Mariana Baga 
și Eugenia Rebac au rămas 
aceleași elemente de bază, 
care trag întregul sextet după 
ele. Insuficient totuși. Din 
cînd în cînd Marta Szekeiy și 
Constanța Bălășoiu „prind" 
cîte o zi bună, joacă la ni
velul de altădată, făcînd să 
apară — efemer — străluci
rea din trecut a Rapidului. 
Nu vrem să fim înțeleși gre
șit. Echipa a intrat în turneul 
final pe merit, a ocupat locul 
trei, dar cu aceasta nu ne 
putem declara mulțumiți. Este 
și firesc ca de la o astfel de 
formație să ai pretenții spo
rite. Mai ales dacă luăm In

considerare valoarea adver
sarelor avute In timpul cam
pionatului. Se greșește încă 
foarte mult și în situații nu 
totdeauna de mare tensiune. 
Pasele pentru atac și preluă
rile sînt capitole deficitare, ca 
și organizarea apărării în li
nia a II-a, unde giuleștencele 
au fost deseori surprinse. 
Ne-au dovedit-o și în meciul 
cu Penicilina din turul tur
neului fina], pierdut în pre
lungirile celui de al V-lea set, 
în care conduseseră cu 14—11 1 
Rezervele nu reușesc, încă, 
să suplinească cu succes (și 
asta este o carență la mai 
toate echipele noastre) pe ti
tulare ceea ce, evident, nu 
permite antrenorului să odih
nească suficient o jucătoare 
din sextetul de bază. Davila 
Plocon, antrenorul garniturii 
giuleștene, are o misiune di
ficilă în această vacanță. Va 
găsi el, oare, soluțiile Ideale 
pentru ieșirea din Impas 7 

Viitorul campionat ne va a- 
duce răspunsul.

A patra participantă la 
turneul „celor patru mari" a 
fost anul acesta Universitatea 
Timișoara. Studentele, antre
nate de asist univ. Doru Ji- 
taru, s-au prezentat cu o 
echipă dominată de emoții. 
Crisparea (vizibilă și Cu oca
zia altor partide cu miză) le-a 
împiedicat să evolueze la ni
velul pregătirii lor reale. Cfnd 
au reușit să iasă din aceas
tă stare (fie și pe parcursul 
unui singur set) au practicat 
un joc frumos, punîndu-șt In 
mare încurcătură adversarele.

Tînăra garnitură a universi
tarelor se anunță pentru se
zonul viitor o formație de 
temut și lucrul acesta tre
buie luat în seamă. (De alt
fel, se pare că nu va fi sin
gura formație care aspiră la 
această poziție. Ne gîndim la 
ascendența I.E.F.S., Medicinef, 
C.P.B. etc. O bătălie mai „în
cinsă" pentru calificare în 
turneul final ne-ar bucura). 
Atacantele Rodica Popa, Ma
ria Dobrogeanu, Brigitte Wolf 
precum și ridîcătoarea Doina 
Coste au constituit nucleul 
de bază al timișorencelor. 
Trebuie lucrat, fără îndoială, 
mai mult șl cu celelalte, atît 
la perfecționarea tehnicii in
dividuale a orientării tactice, 
cit și la capitolul pregătirii 
moral-volitive.

Credința, exprimată și cu 
alte prilejuri, că Universita
tea are toate condițiile să de
vină una din echipele noastre 
fruntașe, nu numai prin locui 
ocupat în clasament, cit mai 
ales prin jocul prestat, spe
răm să nu ne fie infirmată.

Cu aceste rînduri Încheiem 
scurtele considerații privind 
echipele participante la tur
neul final. După încheierea 
campionatului trecut precum 
și înaintea începerii actualu
lui turneu, speram ca fina
lul să fie mai strîns, cu echipe 
la un nivel de pregătire bun 
și apropiat. Aceasta nu s-a 
întîmplat. pînă la urmă. Pă
cat ! Poate la campionatul 
viitor...

Emanuel FANTANEANU

JJ Crosul tineretului'*
(Urmare din pag. 1)

mișoara 700“. In ceea ce pri
vește premiile, acestea vor fi 
oferite de instituții șl între
prinderi din oraș, precum și 
de redacțiile unor ziare.

Un element inedit va face 
și mai atrăgătoare manifes
tația sportivă de duminică : 
pe un traseu de 200 m se 
va organiza — in afara con 
cursului — un cros al co
piilor din clasele III—IV, 
precum și un cros al vete
ranilor. Așadar, vor alerga 
trei generații dc sportivi !

Nu ne rămîne decît să 
așteptăm ziua de duminică, 
ziua marii finale.

măiestrie 
artistică, 
Pitagora.

timpurile 
fiecare 
iparti- 

și

1936 el a fost scris de Richard 
Strauss), dar se cunoaște de 
pe acum aproape totul despre 
participările muzicale: or
chestra Filarmonic din Berlin 
condusă de Herbert von Ka
rajan, orchestra simfonică de 
stat a U.R.S.S. — dirijor E«- 
gheni Svetlanov, orchestra 
simfonică

la 
culminat 
la Paris 
ani in

BASSEBALL

N.H.K. 
dirijor 
lwaki, 
simfo- 
Viena

japoneză 
din Tokio, 
Hirbyuki 
orchestra 
nică din 
condusă de Josef 
Krips.

De asemenea, 
vor fi cîtevă 
spectacole extra
ordinare : „Aida" 
în interpretarea 
Scalei din Mila 

. no, „Gloriana" de 
Britten, Baletul din 

franceză
Benjamin
New York, Trupa
Roger Planchon, Teatrul regal 
Shakespeare, chiar și Duke 
Ellington.

O idee care va avea succes, 
deși ea nu este originală, 
imitînd Mexituî, este con
cursul de artă plastică olim- 
pică pentru copii, mai ales 
că ulterior cele mai bune lu
crări vor constitui tema unui 
film în culori.

Obișnuit, cînd vorbim de 
construcții sportive, uităm 
parcă — și e nedrept — că 
arhitectura este și ea o artă, 
in care fantezia și ritmul, nou
tatea și tradiția se întregesc 
armonios și hotărîtor, inc.in- 
tînd ochiul.

De astă dată, la Milnchen. 
proiectul ales 
crări prevede 
sportive cum 
pînă acum, ci 
olimpic, cu vile în 
prădihi suspendate.

Cu riscul, de a fi . 
ne veți ierta dacă și de astă 
dată gindul ne duce în intim- 
pinarea Jocurilor, la îmbina
rea sportului cu artele, ta săr
bătoarea artistică și sportivă 
care va fi fără îndoială Olim
piada de la Milnchen.

„SIMULTANELORu

din 100 d» lii- 
nu numai baze 
n-au 

și un
mai fost 
inedit sat 
terase și

plicticoși.

.<

De acord cu avantajele a- 
tacului sînt un militant con
vins în favoarea ofensivei. Dar 
în aceeași măsură sînt adver
sarul unilateralității tactice, 
manifestată prin practicarea 
atacului de dragul atacului. 
Piecînd de la această idee, 
vreau să comentez astăzi una 
din observațiile asupra com
portării în competiții a sabre- 
rilor, care de foarte multe 
ori, în momentele cheie ale 
luptei, folosesc in mod exa
gerat atacul, creînd 
simultane prelungite 
nit.

Analizînd cauzele 
termină aceste acțiuni simul
tane (nedorite nici de edi ce 
le folosesc peste măsură) voi 
evidenția două, principale : 
lipsa de orientare tactică și 
teama de a folosi parada.

Fără discuție că una din 
cauzele care prind sabrerii in 
contagiunea simultanelor, din 
care nu reușesc să găsească 
ieșire, este lipsa de orientare 
în luptă. Și aceasta se datoreș- 
te unilateralității ofensive în 
pregătire, de altfel, una din 
cauzele care fac ca sabrerii 
noștri să progreseze într-un 
ritm prea lent față de posi
bilități.

Lipsa complexității Instruirii 
aduce pe planșe sabreri car* 
știu să execute bine atacul, 
dar nu să-l și pregătească. 
De aceea, aș sugera mai mul
tă Insistență în instruire pen
tru pregătirea și prinderea 
timpului de atac. Prin cău
tarea și crearea acestor mo
mente, întîlnindu-se aceeași in
tenție a adversarului și împo
trivirea lui, se iscă firesc o 
luptă interioară, care înlătură 
executarea permanentă a ata
cului. în plus se naște șl o 
luptă psiho-intelectuală din 
care orientarea tactică are de 
cîștigat, obținîndu-se în ace
lași timp și realizarea carac
terului de surpriză, atît de ne
cesar atacului.

E foarte adevărat că. dato
rită arbitrajelor (de multe ori 
subiective), există o teamă jus
tificată (în folosirea parăzi
lor) care se face remarcată 
pînă la treapta competițională 
cea mai înaltă. Această teamă 
apare atît la unii antrenori 
care-și sfătuiesc elevii în mo
mentele critice numai la ofen
sivă, cît și la sportivi, care 
n-au încredere ln paradă.

Dar, tactica 
exclude parada, ci dimpotri
vă. Așa cum cea mai bună 
apărare este atacul, tot ast
fel fără o apărare sigură se 
diminuează încrederea în atac

acțiunile 
la infl-

care de-

ofensivă nu

TEATRUL DE VARĂ HERĂSTRĂU
Sîmbăta 9 mai și duminică 10 mai, ora 20 

Spectacol extraordinar, cu participarea lotului 
național de fotbal înainte de plecarea în Mexic

FOTBAL MEXICO-70
de George Mihalaehe și Ciupi Radulescu

Xa . aliniată aceeași formație din... calificări; Dorina Drăghicî, artistă emerită, 
Horia Șerbanescu, Lucky Marinescu, Ion Ulmeanu, Mihaela Balaban, Ion Duțu, 
Norina Alexiu, Valentin Zaharcscu, Filomela Călin, Teîly Barbu. Coca Gheorghiu, Ica 

Molln, Cristina Deleanu, Lucia Burcovschi s.a.
Formația de chitare „MEXIC 70“

și RADU ZAHARESCU — CIUPI RADULESCU
Antrenor muzical : VALENȚIU GRIGORES CU ; Decoruri: SORIN POPA ; Coregrafia î 
SULTANA TISMANARU 5 Selecționer unic : NICOLAE FRUNZETTI

fermitatea acțiuniiși dispare 
ofensive, reduCîndu-se substan
țial șansa de obținere a lo
viturii. Nu există, deci, altă 
rezolvare, decît perfecționarea 
parăzii. Dar. a parâzii deli
berate, nu întîmplătoare. Fac 
remarca deoarece am obser
vat la unii trăgători executa
rea în timpul luptei a unor 
mișcări prin care numai în- 
tî'mplător reușesc să pareze o 
acțiune. Acestea în momentul 
dat, din punct de vedere al 
eficacității, apar mai înțe
lepte decît însuși... executan
tul. Totuși rămîn doar miș
cări rudimentare, care apar <!<• 
undeva din subconștient ne- 
putînd avea valoarea unor ac
țiuni premeditate. Din păcate, 
acestea se fac remarcate chiar 
la unele virfuri sportive, ne- 
fiind sesizate de antrenori Spre 
a fi eliminate și înlocuite 
parăzi precis poziționate și 
rect executate.

Iată, deci, un obiectiv 
propus cu mai multă insisten
ță, poate, gîndind că perfec
ționarea parăzilor, împreună cu 
însușirea tehnicii și folosirii 
acțiunilor pregătitoare duc la 
o lărgire incontestabilă a o- 
rizontului tactic. Iar la sa
bie, mai mult decît la floretă 
și spadă, apare necesitatea 
imaginației tactice și fante
ziei, irealizabile fără o mul
titudine tehnică.

oată lumea știe că cel 
mai popular sport a- 
merican este basseball-ul 

(deși nici cvasi-sinonimul a- 
cestuia, mă refer la basket-ball, 
nu rămîne mai prejos pe scara 
Simpatiilor, fiind — pentru un 
European — surprinzător 
cotat). Toată lumea știe 
jucătorii de basseball apar 
teren în echipament de tip 
polio 13 și că la intrarea 
chlpelor „Mets“ din New-York 
Și „Dodgers" din Los Angeles, 
100 000 de oameni care și-au 
obținut biletul cu o lună de 
Zile înainte contra 9 dolari 
explodează ca la o finală sud- 
hmericană de fotbal. De ace
ea, toată lumea este încredin
țată că — sport național fi
ind — basseball-ul nu poate 
fi decît pe măsura ritmului 
năucitor din Manhattan, o 
dezagregare de Viteze și în
cleștări.

Eroare... 
cel mai lent sport 
mi-a fost dat să 
vreodată.

Basseball-ul aste 
cuminte sport din cîte-a plăs
muit probabil omenirea (cu 
excepția șahului). Basseball-ul 
este o țurcă superioară.

Regulile acestui joc sint atît 
de simple, incit orice bucureș- 
tean care nu și-a ratat copi
lăria le va înțelege cu o u- 
șurință dezamăgitoare. Tere
nul, un dreptunghi foarte a- 
proape de pătrat, cuprinde cî
teva cercuri (ceva mai mari 
decit acelea utilizate în atle
tism pentru aruncări). Eu, care 
sînt. să zicem, jucător la „Mets“, 
angajat cu mari sacrificii con
tra 500 000 dolari, mă insta
lez intr-unui din aceste cercuri 
și, îmbrăcind o mănușă 
piele gigantică, asemeni 
cheiștilor. aștept să prind un 
fel de minge aibă (pentru 
(alegerea lucrurilor, o 
de tenis ceva mai mare) a- 
rtincală de la vreo douăzeci 
de metri de un partener. Lingă 
mine insă se află un ifJver- 
sar. Așezat in stingă cercului 
„de prins" și înzestrat cu un 
„bătac" lunguieț (un fus mai 
graselor), respectivul va în
cerca, fără să mă jeneze însă 
de fel, să intercepteze mingea, 
respingînd-o (vezi țurca...) cit 
mai departe, tn spatele nos
tru, supraveghind corectitu
dinea acestor operații compli
cate, se

Gala, 
gea, se 
aruneă. 
mina (+ mănușa) e O K. Dacă 
insă adversarul o prinde din 
zbor cu bătacul și-o aruncă la 
25 de metri, atunci : a) tri
bunele explodează ; b) crai
nicii posturilor de radio sar în 
sus, exclamînd : e formidabil, 
o asemenea lovitură n-am mai 
pomenit de pe vremea lui Babe 
Ruth ; c) 50 000 000 de oameni

de 
că 
pe 
A-
e-

este 
cîte

cu 
co-

de

Cornel GEORGESCU

Basseball-ul 
din 
întîlnesc

cel mai

de 
ho-

in- 
nriinge

află un arbitru. 
Partenerul apucă min- 
concentrează intens și 
Dacă eu o prind cu

agățați de televizoarele-n cu
lori se-mbrățișează ca la un 
gol marcat de Dobrin în me
ciul cu Portugalia, iar alți 
50 000 000 se dau cu capul de 
pereți ca la un gol primit 
de Răducanu în meciul cu 
Grecia ; d) ediția de seară a 
Iul „Daily News’’ publică fo
tografia faptului pe cinci co
loane ; e) cota financiară a 
autorului crește cu 25"/« și 
managerii cluburilor concuren
te îl așteaptă la ieșire 9 am o 
propunere.

Foarte-foarte bizar pentru 
un european care consideră 
performanța sportivă drept ex
presie a puterii ieșite din co
mun, cultul unul intr-adevăr 
„joc" precum basseball-ul nu 
poate fi înțeles decît dacă 
percepi nevoia americanului 
de copilărie. Această națiune 
care a atins un punct maxim 
pe scara tensiunii, responsabi
lității și eficienței cotidiene, 
care respiră tehnică și com
putere, care-și drămuiește mi
nutele cu o avariție inima
ginabilă (trecînd zilele trecute 
pe Fith Avenue am întîlnit 
reclama unui restaurant ce in
forma că servește lunchul (de
junul) în 20 minute numai, 
garantînd „darea afară” a cli
entului după scurgerea tim
pului amintit, ceea ce repre
zintă un mare-mare serviciu) — 
această națiune, zic, simte, în 
compensație, o șete generală 
de infantilism. Ceea ce ex
plică și proza lui Salinger cu 
bărbați care refuză gravitatea, 
aruncindu-se în copilărie — 
și frenezia anti-cravată a ti
nerilor mal mult sau mai pu
țin intelectuali din Greenwich 
Village care umblă desculți 
pe stradă 
dușumea, 
rada de 
bine din
spontan în fața catedralei St. 
Patrick pentru a defila car
navalesc, cu pălării cuprin- 
zînd flori, păsări cîntătoare și 
alte forme ale primăverii ex
terioare sau interioare — și 
spectacole constestatare asemeni 
cunoscutului „Hair" 
puțin 
unde, 
vocal 
luării
marile orașe, părinților, răz
boiului din Vietnam ș.a.m.d 
actorii fraternizează cu publi 
cui, încingînd un fel de pe- 
riniță (dar — vai ! — fără 
săruturi) — și inaugurarea li
nei case memoriale în cinstea 
celui mai considerat maestru 
al bătacului de basseball pe 
care l-a născut America si 
anume Babe Ruth. Casă — 
ce va constitui însă subiectul 
unei corespondențe viitoare

și stau turcește, pe 
în metro — și pa- 
Paști a doamnelor 
Manhattan ce Ies

sau mai 
cunoscutului ,,Stomp‘' 

după ce se protestează 
și dansant împotriva po- 
aerului, zgomotului din

New York, aprilie 1970

Duminica se vor 
desfășura prime
le partide din 
cadrul turneului 
final al campio
natului republi

can de rugby juniori. Me
ciurile vor avea loc pe sta
dionul Tineretului, de la ora 
9, după următorul program : 
teren II : C. S. Școlar 
trolchimistul Pitești, 
structorul — Șoimii Sibiu ; 
teren IV : Șc. sp. nr. 2 
Șc. prof. Iași, Rapid — Farul 
Constanța.
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1. Rapid 15
2. Constructorul

3. Gloria
4.
5.
6.
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Sp. stud.
S.N.O. 
Aeronautica 
Arhitectura 
I.E.F.S.
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15
15
15
15

15

14

12
11
10
6
4

4

1 0 201: 62 44

1
1
1
1
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4
8
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40
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88:263 25

238. T. Petrolist 14 3 2 9 52:123
9. petrochimistul

14 3 0 11 62:181
10. Olimpia 15 1 1 13 49:140

Scria a II-a
1. Cimentul 13 9 2 2 126: 58
2. Ancora 13 8 3 2 107: 42
3. Constructorul

Suceava 13 8 1 4 112: 38
4. A.S.M.

Tecuci 14 6 3 5 48:101
5. Agronomia 13 8 0 5 95: 56
6. Constructorul

Bîrlad 14 6 1 7 93: 71
7. Chimia 14 5 0 9 72: 81
8. Unirea

Tricolor 13 2 2 9 30:170
9. Ideal 13 1 2 10 46:112

Scria a III-a

1. Electroputere 14 13 0 1 173: 48
2. Precizia 13 9 2 2 149: 31
3. Chimica* 13 8 1 4 128: 68
4. Minerul* 13 6 1 5 40: 58
5. „Poll“ Cluj 14 5 4 5 100; 93
6. C.F.R. 13 4 3 6 57: 74
7. U.M.T. 13 3 3 7 33:102
8. Metalul • 14 2 1 11 35:148
9. Inst. Min. 13 2 0 11 24:115

35

pierdut prin

29
29

27
21

40
33
29
26
24
24
20
17
16

19
15

20
18

33
32

•) Echipe care au 
neprezentare.

• Campionii au fost desemnați după trialuri deosebit de severe © Tinerii 
nu s-au lăsat impresionați de faima consacraților ® 0 verificare

edificatoare pentru apropiatele campionate europene
Cea de a 44-a

ediție a campio- 
natelor republica- nrx ne individuale de 
lupte greco-ro- 
mane pentru se

niori, încheiată o dată cu fi
nalele găzduite recent de sala 
Floreasca, ne-a prilejuit o 
seamă de constatări, în ma
joritate deosebit de îmbucu
rătoare.

Am vrea să subliniem, de 
la bun început, faptul că, spre 
deosebire de toate celelalte 
competiții finale, de astă-dată 
campionii la cele 10 categorii 
de greutate, cu o singură ex
cepție (Gh. Berceanu, la 48 
kg) au fost nevoiți să facă 
față. în primul rînd. unui 
mare număr de adversari. 
Menționăm în acest sens că 
la categoriile 62, 68 și 82 kg 
au luat startul, în medie cîte 38 
de sportivi, cifră neîntîlnită 
pînă anul acesta la finale. Și 
poate că numărul impresionant 
de participant la fiecare cate
gorie nu ar fi constituit on 
obstacol de primă mărime 
dacă valoarea majorității com
petitorilor era îndoielnică. 
Acesta este, de fapt, al doi
lea aspect al dificultății în- 
tîmpinate de 
reușit în final să urce pe pri
ma treaptă a podiumului. 
Pentru că mulți dintre con- 
curenți, deși aveau în față 
adversari care cuceriseră de 
mai multe ori titlul de cam-

cel care au

pion național, au luptat cu 
aceștia de la egal. Este su
ficient, credem, să amintim 
că Simion Popescu, Ion Baciu, 
Ion Țăranu sau Nicolae Mar- 
tinescu. pentru a ne rezuma 
doar la cîteva nume bine
cunoscute, au făcut apel ta 
toate cunoștințele și posibili
tățile lor pentru a nu părăsi 
învinși patrulaterul de con
curs. Acest aspect capătă di
mensiuni cu mult mai mari, 
dacă precizăm că printre cei 
care au servit astfel de re
plici s-au numărat și tinerii 
luptători. Am vrea să evi
dențiem. din rîndul acestora, 
pe Marin Dumitru — cat. -52 
kg., V. Șoltuz — cat. 57 kg și 
". Mihai — cat. 68 kg (toți de

Bacău). R. Pătrașcu — cat. 
kg (Rapid Buc.), V. Dinu 
cat. 74 kg (Dinamo Buc.) 
V. Roman — cat. -f-100

! (Olimpia Satu Mare).
N-au fost puține cazurile 

Cînd tinerii au reușit sâ-i 
estompeze chiar pe unii din
tre favoriții la titlu, furnizînd 
spectaculoase surprize. De alt
fel. în cronicile noastre am 
menționat eșecurile foștilor 
campioni I. Alionescu (Dina
mo Buc.), Gh. Cserei (Steagul 
roșu Brașov) șl N. Negtiț 
(Steaua), cauzate și de tinerii 
competitori.

Fără îndoială. însă, finalele 
îa care ne referim au con
stituit și un excelent examen 
pentru cucerirea locurilor în

N. 
la 
68

91 
kg

lotul României care va par
ticipa, la începutul lunii iu
nie, la campionatele europene. 
Antrenorul federal Ion Cor- 
neanu s a edificat cu acest 
prilej în întregime, după spu
sele sale, asupra celor care 
ne vor reprezenta la marea 
confruntare continentală. Dar. 
paralel cu satisfacția pe care 
ne-o prilejuiesc aceste aspecte, 
trebuie să ne exprimăm și 
unele regrete. Mai întîi, pen
tru prezența ștearsă a concu- 
rențiior din centrele care, cu 
ani în urmă, erau leagănul 
luptelor! Lugoj, Timișoara 
si Reșița. Explicația ne vom 
strădui s-o aflăm cu un prim 
prilej. Apoi, ne-a surprins 
programarea reuniunilor nu
mai dimineața, cjnd aproape 
toți pasionații acestui sport, 
care ar fi dorit să urmăreas
că întrecerile, se aflau la ser
viciu. Tn sfîrșit, noile modi
ficări 
F.I.L.A. 
de cap 
lor și. 
Aceștia 
sarcina 
ține excepții, 
bine. Printre evidențiat! : V. 
Bați (Timișoara), Gh. Marton 
(Cluj), Gh. Conciu (Galați), 
C. Oprea (Baia Mare), Fr. 
Gyarmati (Tg. Mureș), C. Po- 
nescu, D. Pîrvulescu și St. 
Simionescu (București).

ale regulamentului 
au dat multă bătaie 
sportivilor, antrenori- 
bineînțeles, arbitrilor, 
din urmă, care aveau 
cea mai grea, cu pu- 

s-au achitat

Costin CHIRIAC
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LA BRAȘOV, EXAMEN DiFICIL
PENTRU LIDERUL SERIEI I

CONFERINȚĂ DE PRESĂ LA F.R. FOTBAL
în discuție: pregătirea și participarea reprezentativei naționale la turneul final din Mexic

Ieri, la sediul Federației române de fot
bal a avut loc o conferință de presă în 
cadrul căreia s-au comunicat concluziile la 
care Biroul C.N.E.F.S. și Biroul federal au 
ajuns în ceea ce privește reprezentarea fot
balului românesc la turneul final al Cam
pionatului Mondial, Mexic ’70.

Președintele P.R.F., Mircea Angelescu, 
fi arătat, cu acest prilej, că, după păre
rea Biroului federal, actualul lot de 22 
de jucători, care vor face deplasarea la 
Guadalajara, reprezintă, în urma trierilor 
efectuate pe parcurs, esența valorică a 
fotbalului românesc, ținîndu-se seama de 
unele indisponibilități apărute pe par- 
cunsul perioadei de pregătire. S-a apreciat, 
de asemenea, că obiectivele de pregătire 
ale echipei naționale pentru turneul final 
au fost atinse, citlndu-se în acest sens 
efectuarea în condiții bune a pregătirii 
de bază, cu accent pe latura fizică, a tur
neului din America de Sud, pregătirea la

cluburi, cu urmărirea atentă a selecționa- 
bililor, cele trei jocuri internaționale ami
cale (R.F. a Germaniei, Franța ți Iugo
slavia), în sfîrșit pregătirea centralizată, 
efectuată după data de 20 a'prilie. Tot în 
acest context a fost amintită și studierea 
jocului adversarilor echipei române din 
grupa de la Guadalajara (mai puțin echi
pa Braziliei). Pentru perioada de acli
matizare și adaptare a echipei naționale 
înaintea începerii turneului final (31 mai), 
Biroul federal a conceput un program 
adecvat perioadei respective.

Antrenorul emerit Angelo Niculescu a 
prezentat, în continuare, o informare cu 
conținut tehnico-metodic. Referindu-se la 
cele 15 jocuri pe care echipa reprezenta
tivă le-a susținut pînă în prezent, Angelo 
Niculescu a arătat că tehnicienii care se 
ocupă de pregătirea echipei naționale au 
luat măsuri ca pragul superior al formei 
sportive să fie atins in preajma datei de

2 iunie, ziua primului joc din turneul fi
nal, în compania campioanei lumii. Anglia.

Obiectivele pe care colectivul tehnic și 
le propune în vederea abordării turneului 
final sînt: ridicarea gradului de pregă
tire individuală și colectivă, pregătirea 
psihică, armonia echipei, folosirea adec
vată a timpului liber, vizînd combaterea 
monotoniei, a saturației de antrenament 
și joc. în perioada premergătoare turneu
lui final, se preconizează disputarea a 4 
jocuri în Mexic. 3 fiind perfectate în com
pania echipelor Guadalajara, Oros și Atlas.

★
Pînă la plecarea spre Mexic (luni di

mineața), tricolorii vor efectua două an
trenamente : unul astăzi (ora 17) și altul 
mîine (probabil ora 10). Duminică după 
amiază, întreg lotul va viziona spectaco
lul- de revistă „Mexico ’70“.

„Adunarea" pentru Mexic Desen de Ab. CLENCIU

ON SPECTATOR INSOLIT: DUMITRACKE
(Urmare din pag. 1)

dești cit de stupid a fost ac
cidentul, o „contră" intlmplă- 
toare a rapldlstultii Mușat, ni
mic care să anunțe... 5 zile 
de ghips !

★
Prima repriză s-a încheiat. 

Cere o sticlă cu apă și cineva 
îi satisface dorința. .. Bea cu 
pofta, cu înghițituri mari, 
își rupe sticla de pe buze, 
băieții trec pe lingă el 
în drum spre cabine, îi strigă 
ceva lui Radu — „mai pe poar
tă, mai direct...”, sau cam așa 
ceva —, se lasă încet în jos, 
pe iarbă, la umbra unui difu
zor, ca după un efort supra
omenesc.

— Ei, cc zici 7
— A mers bine! Am avut 

și două sau trei ocazii, dar 
le-am ratat... Sînt sigur, însă, 
că o să marcăm după pauzăI 
Mutibarici apără nemaipome
nit. dar cit o să-l țină?!... 
încă un șut, două, nouă, dar

pln’la urmă tot le dăm un gol!
— Cine ți-a plăcut cel mai 

mult 7
Tace. Se întunecă la față, 

caută ceva cu ochii, cu miini- 
Ie...

— Petkovicl! Giaicl parcă 
doarme... De fapt, îmi spu
nea cineva că Giaici ăsta așa 
e: stă 20—30 de minute șl pe 
urmă înscrie un gol de rămii 
trăznit.

★
.. .Deci n-a avut dreptate... 

Nici românii și nici iugoslavii 
n-au marcat. Tabela cu cifre 
— afișînd, insolentă, două ze
rouri — a rămas nemișcată.

Publicul a plecat. în tribune, 
cineva caută o servietă uitată. 
Dumitrache pare supărat...

— Ei, acum ce mai zici ?
— Da’, înaintarea n-a prea 

mers, dar asta nu din cauză 
că aș fi lipsit... Poate că nici 
eu n-aș fi reușit...

— Pentru asta ești supărat 7 
De data asta nu mă mai

privește. își azvlrle, pur și 
simplu, privirile asupra mea, 
de parc-ar zice: „ce dracu 
mai vrei ?!“..,

— Publicul m-a mîhnit I La 
sfîrșit, băieții s-au aliniat la 
centru, să-și ia rămas bun. Lu
mea plecase... Sau nu, unii 
fluierau! Așa-i la noi, nu ciș- 
tigi, spectatorii devin brusc 
indiferenți... De parcă Iugo
slavia ar fi fost Marocul!?

— Spune-mi, poți să-mi dai 
un pronostic pentru Mexic ?

— Asta nu pot s-o fac, dar 
pot să spun altceva... Am au
zit că se vorbește că nu vom 
marca nici un gol la „mondia
le". Ei bine, eu jur că în
scriu măcar un gol, ca să in
firm credințele pesimiștilor...

— Un gol s-ar putea să nu 
însemne nimic...

— Sau s-ar putea să însemne 
totul, dacă nu primim noi !

Eleganta „Setra” își încălzeș
te motorul. Băieții sînt sus, 
dincolo de geamurile verzui, 
discrete. Lucescu îl ajută să 
se urce în autobuz. Întîi picio
rul sănătos, apoi ghipsul.,.

f
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PROGRAM SPORTIV DE ATRACȚIE 
PE „MICUL ECRAN»»

u

Astăzl și mîine, redacția 
sportivă a ’ studioului de tele
viziune oferă iubitorilor fot
balului un program special, 
o mică „încălzire” înainteă a- 
propiatelor transmisii din Me
xic.

Astfel, în această seară, în
tre orele 22,40—23.40, vor fi 
prezentate aspecte filmate din 
finala „Cupei campionilor eu
ropeni”, disputată miercuri 
seară pe stadionul San Siro

LOTO-PRONOSPORT
AZI, ULTIMA ZI 
LA PRONOSPORT

Concursul Pronosport
19 de mîine 10 mai a.c., are 
în componența sa numai me
ciuri din divizia națională B 
a țării.

Tir

• Pentru participanții care 
doresc să cunoască din timp 
programul concursului Prono
sport nr. 20 din 17 mai 1970, 
îl publicăm mai jos, anun- 
țînd că acest concurs cuprin 
de meciuri atractive din 
16-imile „Cupei României” :

1. Chimia Rm. Vîlcea — Fa
rul Constanța ;
Victoria Roman — Dina
mo Bacău ;
Minaur Zlatna — Petrolul; 
Politehnica Tim. — Di
namo București :

5. C.S.M. Sibiu — „U“ Cluj ;
6. Minerul Ghelar — Jiul ;
7. Minerul Mold. Nouă

F. C. Argeș ;
8. Metalul Tr. . Severin 

C.F.R. Cluj ;
9. C.F.R. Pașcani 

Craiova ;
10. Rulmentul Bîrlad 

Steaua ;
11. Portul Constanța —A.S.A. 

Tg. Mureș ;
12. Victoria Moreni — Stea

gul roșu ;
13. Tractorul Brașov 

litehnica Iași.
LOTO
EXTRASE LA TRA- 
DIN 8 MAI 1970

2.

3.
4.

NUMERELE 
GEREA

Extragerea I : 29 82 90 31 59
78 18 1

Fond de premii : 539 126 lei.
Extragerea a Il-a : 6 69 54

77 20 89
Fond de premii : 482 981 lei. 
Plata premiilor va începe

Capitală de la 16 mai, pînă
22 iunie ; în tară, de la 19 mai 
pînă la 22 iunie 1970 inclusiv.

Milano intre echipele Celticdin ...
Glasgow și Feijenoord Rotter
dam, meci încheiat cu surprin
zătoarea victorie a echipei 
olandeze, după prelungiri,

Miine, între orele 16,00—17,00, 
vom putea viziona filmul 
„WORLD CUP 1966” care, pe 
durata unei partide de fotbal, 
prezintă secvențe inedite din 
cele mai interesante întîlniri 
ale campionatului mondial — 
ediția engleză.

Tot duminică, la ora 20,00, 
vor fi invitați în studio cîțiva 
dintre componenții delegației 
noastre care luni dimineața 
pleacă spre Mexic : antrenorii 
emeriți Angelo Niculescu și 
Emerich Vogi, medicul echipei 

Dumitru Tomescu, căpita- 
formației tricolore — Mir-

dr. 
nul 
cea Lucescu și jucătorul Cor
nel Dinu.

• Meciul disputat miercuri, 
în deschiderea partidei Româ
nia — Iugoslavia, în compania 
echipei Sportul muncitoresc a 
fost primul din suita intîlniri- 
lor pe care lotul reprezentativ 
de juniori le va disputa împo
triva unor echipe divizionare 
C. înaintea plecării la turneul 
U.E.F.A. din Scoția. Astfel, ad
versara juniorilor noștri va fi 
azi echipa Laromet, iar luni 
Voința, ambele meciuri dispu- 
tîndu-se pe terenurile partene
relor de antrenament, tn restul 
perioadei: cite un antrena
ment în zilele fără soț, iar în 
celelalte cite două antrena
mente.

• Antrenorul Ilie Savu : 
„După cum ați văzut și in 
partida cu echipa Sportul mun
citoresc, divizionarele C din 
București, care numără în rîn- 
durile lor jucători tineri șl ta- 
lentați, servesc bine intențiile 
noastre de a înfrunta adver
sari diverși, pe terenuri dife
rite și care să ridice probleme

„El Mundial ’70“ POST A

ASTORi MAREK (BULGARIA) — 
STEAUA 1-1 (1-0)

în cadrul turneului pe care 11 
Întreprinde In Bulgaria, echipa 
Steaua București a evoluat Joi 
In localitatea Stolcio Dimitrova, 
tn compania formației Astori 
Marek. Partida a luat sfîrșit cu 
un rezultat de egalitate : 1—1
(1—0). Golul bucureștenilor a fost 
realizat de Dumitrlu III.

Duminică, la Velinograd, steaua 
va intllnl o selecționată bulgară.

Pregătiri 
pentru campionatele 
europene universitare

CLUJ. — In localitate s-a 
disputat un meci de verificare 
între Universitatea Cluj, care 
urmează să constituie sche
letul reprezentativei ce va 
lua parte la campionatele e- 
uropene studențești, și o se
lecționată studențească for
mată din jucători proveniți 
de la toate centrele din țară 
(exceptînd Craiova).

Universitatea Cluj, expli
cabil superioară la capitolul 
omogenitate, a terminat în
vingătoare cu scorul de 3—1 
(2—0), autorii golurilor fiind 
Munteanu, Anca și Adam, 
iar pentru parteneri. lorda- 
che.
VICTOR MOREA, coresp. 

principal

în această perioadă de 
întrerupere a campionatului 
diviziei naționale A, atenția 
amatorilor de fotbal este în
dreptată spre competiția di
viziei secunde, care continuă 
să se desfășoare cu dispute 
tot mai pasionante pentru 
ocuparea primelor locuri în 
cele două serii, precum și 
pentru evitarea retrogradă
rii. Și etapa de mîine, a 
XXIV-a, programează me
ciuri ce pot aduce modificări 
în configurația clasamente
lor.

în seria I, cu toate că li
derul, Progresul București, 
are în prezent un avans de 
3 puncte față de principala 
rivală, Metalul Tîrgoviște, 
încă nu se poate considera 
de pe acum sigur de pro
movare în prima divizie. 
Chiar mîine, bucureștenii au 
de susținut un examen difi
cil, la Brașov, în fața Me- 
tromului. Brașovenii vor în
cerca să termine învingători 
și să poată astfel „pasa” 
penultimul loc din clasament 
altei echipe. Oricum, ama
torii de fotbal din Brașov 
au posibilitatea să asiste la 
un meci atractiv, deschis ori
cărui rezultat. Interesantă se 
anunță și partida de la Piatra 
Neamț, unde va evolua Me
talul Tîrgoviște în compania 
formației locale Ceahlăul. 
Situația este aproape iden
tică : Metalul are nevoie de 
puncte pentru a rămîne în 
cursa de urmărire a lide
rului, iar Ceahlăul pentru 
a scăpa de coșmarul ocupă
rii unui loc din periferia 
clasamentului.

în program mai figurează 
întîlniri între echipele situa
te în subsolul clasamentului 
(care în majoritate sînt gaz
de) și formații din mijlocul 
acestuia. Iată cîteva din aces
te meciuri : Gloria Bîrlad — 
Progresul Brăila, Sportul stu
dențesc — Dunărea Giurgiu, 
Știința Bacău — Oțelul Ga
lați, Politehnica Galați — 
Chimia Suceava. In sfîrșit, la 
Moreni, o întîlnire între ac
tualele deținătoare ale locu
rilor 4 (Flacăra) și 3 (Por
tul Constanța), formații feri
te încă de emoțiile căderii 
pe poziții apropiate „lanter
nei roșii”.

în seria a Il-a, regrupa
rea din fruntea clasamentu
lui, survenită după etapa de 
duminica trecută, a redeștep-

tat speranțele mai multor 
echipe de a termina returul 
pe primul loc. Etapa de mîi
ne poate face, însă, o triere 
a pretendentelor la promova
rea în divizia A. Capul de 
afiș îl deține meciul de la 
Sibiu, dintre C.S.M. (locul 3) 
și Minerul Baia Mare (locui 
2), echipe cu același număr 
de puncte (28), departajate 
de golaveraj. Sibienii sini 
greu de învins pe propriul 
teren, dar trebuie tmut sea
ma că soarta meciului poate 
fi decisă de apărarea bine 
organizată a băimârenilor, 
care în acest campionat a 
rezistat cu brio, primind cele 
mai puține goluri : 12 ! Li
derul, C.F.R. Timișoara, se 
va deplasa la Anina, unde 
are o misiune dificilă în 
fața Minerului, formație ce

s-a evidențiat prin practica
rea unui joc ofensiv, mai ales 
pe teren propriu. Rețin aten
ția și eforturile pe care le 
fac formațiile din zona re
trogradării pentru a surpra- 
viețuf în „B“. Miine, la Rm. 
Vîlcea își vor disputa o par
te din aceste șanse echipa 
iocală Chimia (locul 15) și 
Metalul Tr. Severin (locul 
16). Cîșligătoarea meciului 
mai poate spera, cu oarecari 
sorți de izbîndâ, de a activa 
și în sezonul următor în „B“.

Iată și celelalte jocuri : 
Gaz metan Mediaș — Va
gonul Arad, C.F.R. Arad — 
Olimpia Oradea, Metalurgis
tul Cugir — CSM. Reșița, 
Metalul Hunedoara — Elec- 
tropulere Ctaiova și Politeh
nica Timișoara — Olimpia 
Satu Mare.

SI DIVIZIA C ARE... DERBYURI1

Tractorul Brașov s-a distanțat la 3 puncte de Chimia Făgăraș, 
grație și victoriei realizată în meciul lor direct (2—1) de la 
care prezentăm această imagine trimisă de corespondentul 

nostru din Brașov, V. Feher

Meciuri omologate 
cu rezultatul de 3-0
în ultim» sa ședință, Comisia 

centrală ds competiții șl disci
plină a Federației române de 
fotbal a discutat șl două cazuri 
de nedfsputarea unor partide din 
campionatul republican al junio
rilor și școlarilor. Comisia a 
hotărit c» meciurile Ceahlăul P. 
Neamț — Locomotiva Adjud șl 
Metalul Salonta — Minerul Ghe- 
lar să fie omologate cu rezul
tatul de 3—0 in favoarea primelor 
echipe, deoarece formațiile oasoe 
nu s-au prezentat la teren.

Duminică, in Giulesti

Rapid— 
Universitatea Cluj
„Giuleștiul" va găzdui du

minică dimineața un „amical” 
de mare atracție, care îl vor 
umple, probabil, tribunele. Este 
vorba de meciul de fotbal din
tre formația gazdă, Rapid, șl 
Universitatea Cluj, una dintre 
echipele noastre cele mai sim
patizate.

Partida va începe la ora 10.31) 
și va constitui, pentru ambele 
echipe, o utilă verificare înain
tea meciurilor de cupă pe 
care le vor susține la 13 și. 
respectiv, 17 mai : Rapid cu 
C.I.L. Gherla, iar Universitatea 
Cluj cu. C.S.M. Sibiu.

încă neexperimentaților noștri 
juniori".

• Cîteva amănunte biogra
fice interesante : echipele la 
care activează, actualul antre
nor și primul antrenor al cî- 
torva dintre candidații UEFA: 
Claudius Sava (Metalul Tîrgo
viște — antrenor Gh. Petrescu;

U.E.F.A. ’70
primul antrenor Eugen Popes
cu) ; Ștefan Gligore (Steaua — 
N. Tătaru; Mandache Trepe- ' 
duș); Cornel Vlad (Steaua — 
N. Tătaru; N. Tătaru); Du
mitru Georgescu (Metalul Tîr
goviște — Gh. Petrescu; Eu
gen Popescu); Vasile Franc 
(Victoria Cărei — Tiberiu Săr
ii și C. Ionescu; Victor Go- 
cea); Ioan Atodiresei (U.T.A.

— N. Dumitrescu; losub Ce- 
ledeș): Alexandru Sătmăreanu 
(Crișul Oradea — V. Vlad; 
V. Vlad); Vasile Dobrău (Di-

namo București — D. Nlcolae- 
Nicușor; Gh. Timar); loan 
Helvei (Steaua — N. Tătaru ; 
loan Cociș); Iuliu Hajnal 
(A.S.A. Tg. Mureș — T. Bone; 
Dominic Vacarci); Ladislau 
Bolijni (Chimica Tîrnăveni — 
Carol Nagy; 1. Mesaroș).

• Antrenorul Gh. Ola s-a 
aflat într-o mare di
lemă : la 
începe la 
un curs 
norilor

niorf sub egida U.E.F.A., aceas
ta presupunînd plecarea antre
norului principal al lotului re
prezentativ tocmai in ultima 
perioadă a pregătirilor pentru 
turneul din Scoția. Soluția a- 
leasă de antrenorul Gh. Ola 
a fost cea a prezenței în mijlo
cul tinerilor săi elevi.

• Chiar și in perioada aces
tor ultime pregătiri, 
nu, Vlad $i Dobrău, 
licee serale, continuă 
venteze cursurile.

CONCURSULUI

11 aprilie
Glasgow 

al antre- 
de ju-

Dehelea- 
elevi la 
să frec-

5,Cel mari" lșl fac bagajele 
pentru că luni vor pleca spre 
Guadalajara. La divizia B un 
punct sau două pierdute arun
că unele, formații spre zona 
fierbinte a retrogradării, iar 
altora, care le cîștigă, le dau 
speranțe de promovare în A. 
Aceleași frămîntări șl pasiuni 
se declanșează și în jurul ce
lui de al „treilea eșalon” al 
fotbalului nostru, divizia C. 
Cele 127 $e formații continuă 
cu ardoare maratonul celor 
30 de etape.

Miine are loc a „24"-a. Nu 
lipsesc derbyurile echipelor cu 
veleități de lideri și nici me
ciurile chele ale formațiilor ce 
vor să evite participarea anul 
viitor în campionatele... jude
țene.

Deocamdată, forma constant 
bună și zestrea de puncte le 
scutesc de emoții pe Metalul 
Plopenl (seria a 11-a), U.M.T. 
(s.V) și. oarecum, Tractorul — 
deși brașovenii simt în spate 
răsuflarea celor de la Chimia 
Făgăraș. Cum ambele joacă 
acasă duminică și teoretic nu 
pot pierde, înseamnă că dispu
ta lor pentru locul I nu va 
cunoaște o clarificare. tn 
schimb, Textila Buhuși, care 
va evolua pe teren propriu în 
fata Penicilinei (s. I), speră să 
schimbe din nou locul cu 
C.F.R. Pașcani, ce va înfrunta 
pe Nicolina la Iași. în seria 
a 111-a — unde 5 echipe sint 
departajate de 2 puncte — 
S.N.O. își măsoară forțele cu

o rivală (Electrica) pe teren 
propriu, mizează deci- pe o 
victorie și speră ca Delta Tul- 
cca să nu scoată mai mult de 
un punct pe terenul din Giur
giu, pentru că Olimpia e ame
nințată cu retrogradarea. în 
seria a IV-a. în duelul Autobu
zul — Comerțul Alexandria, 
etapa favorizează, prin progra
mare, pe bucureșteni. care 
joacă acasă. Cam așa stau lu
crurile șl în seria a Vl-a. Li
derul — Minaur — evoluează 
in fața suporterilor săi șl lntîl- 
nește o echipă de mijloc. în 
timp ce a doua clasată — Me
talul Aiuri— face o vizită 
Independenței din Sibiu. In 
sfîrșit, tn seria a Vil-a, frun
tașa — Gloria Bistrița —. deși 
se deplasează, are șanse de 
victorie pentru că adversară 
îi va fi ultima clasată, Dacia 
Oradea. Așadar, rivala lideru
lui, Victoria Cărei, va încerca 
să obțină cele două puncte in 
fata Constructorului Baia Mare 
pentru că probabil va avea ne
voie de ele în următoarele 
etape.

Dar toate acestea sînt sim
ple calcule ale hîrtiei. Cum la 
divizia C se cîștigă de cftva 
timp tot mai multe puncte in 
deplasare, nu vor lipsi, desigur, 
surprizele. Așa e fotbalul.- Ceea 
ce se așteaptă, însă, de la 
aceste formații e cu totul alt
ceva : UN JOC FRUMOS. 
DISCIPLINA PE TEREN. NICI 
UN JUCĂTOR ELIMINAT. 
(AL. C.)

MOTOCiCLIȘTIi SPORTIVI POT ÎNCHEIA 
0 ASIGURARE SPECIALĂ LA ADAS?

Ne răspunde tov. Gheorghe STANESCU, 
director-adjunct în direcția generală ADAS

Reamintim că 
termenul de de
punere a cupoa
nelor este 15 mai 
(pentru provincie, 
ștampila poștei 
trebuie să poar
te data de mai 
sus), cele sosite 
după această da
tă urmînd a fi 
anulate. Cititorii 
din București, 
pot depune cu
poanele și perso
nal, la sediul re
dacției, str. V. 
Conta 16, secto
rul 1, etajul IV.

Se simte, de 
altfel, că mai sînt 
puține zile pînă 
la închiderea con
cursului, 
șui ne aduce 
nic sute 
plicuri. Unii 
trimit chiar... 
lete. Tov. N. 
buțiu din Bucu
rești 
un 
1 400 
ne ! 
cordul tovarășu
lui I. Chioran, 
din Tg. Mureș 
(1 320 de cupoa
ne), a fost dobo- 
rît.

la redacție șl cel 
mai mic concu
rent, Alain Ale
xandru Voinescu, 
în vîrstă de 2 ani 
și 8 luni. Iată-1 în 
imaginea 
rată, 
cu 
Alexandru 
nescu, 
cele 86 
poane.

Chiar în ultima 
noastră poștă a 
concursului, am 
anunțat, din nou, 
componența gru
pelor.

rație decît cu
poanele decupate 
din ziar.

Poșta- 
zil- 
de 
ne 
co- 
Al-

ne-a adus 
pachet cu 
de cupoa- 

Așadar, re-

• Ne-a vizitat

alătu- 
împreună 

bunicul său 
Voi- 

depunînd 
de cu-

• Pham Khac 
Băng — 
Probabil 
student la 
tutui de 
Regretăm,
cesta este regu
lamentul: nu sînt 
luate în conside-

Ploiești, 
sînteți 
Insti- 

Petrol. 
dar a-

I 
Sa- 
Nu 
vă 

prl- 
cupoane-

Marian 
— Arad, 
putut să

« C. 
cu —

Rădules- 
București.

vu 
am 
confirmăm 
mirea 
lor. Am primit 
pînă acum peste 
22 000 de plicuri 
și colete, și nu 
am reușit să le 
triem pe toate.

CUPON

Numele ?!

Adresa s

• •

DE CONCURS

prenumele !»•»*•«

*

1. CE ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU 
SFERTURILE DE FINALA (reamintim: din fiecare grupă 
se califică primele DOUA CLASATE) 7

A
B
C
D

1 CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

GRUPA 
GRUPA 
GRUPA 
GRUPA

«

— Da, iubitorii sportului cu 
motor, pasionații întrecerilor 
motocicliste, pot beneficia de 
foloasele unei măsuri de pre
vedere deosebit de utilă, res
pectiv de acelea pe care le o- 
feră încheierea unei asigurări 
facultative de răspundere ci
vilă și de accidente provocate 
de utilizarea motocicletelor în 
concursuri, întreceri sau an
trenamente. De fapt, măsura 
de prevedere respectivă poate 
fi luată de cluburi și asociații 
sportive, adică de organizațiile 
ale căror culori le apără spor
tivii respectivi.

— Numai sportivii pot fi 
asigurați ?

— Nu, măsura de prevedere 
respectivă cuprinde și pe in
structori și antrenori, în ca
zurile în care cluburile și aso
ciațiile doresc acest lucru.

— Ce răspunderi își asumă 
Administrația Asigurărilor de 
Stat față de cei care încheie 
asigurarea respectivă ?

— Pentru despăgubiri civile 
(ca urmare a vătămării cor
porale sau a decesului per
soanelor), pentru distrugerea 
bunurilor care se aflau în a- 
fara motocicletei asigurate, 
care a provocat accidentul, 
precum și pentru accidente 
ale conducătorilor motociclu- 
rilor, ale sportivilor, instruc
torilor sau antrenorilor aflați 
în ataș sau pe șaua din spate.

tn asigurare se cuprind pa
gubele pricinuite, respectiv 
accidentele întimplate în ca
zul folosirii motocicletelor în 
timpul. întrecerilor sau antre
namentelor cu caracter oficial, 
în timpul deplasării de la lo
cul de parcare pînă la locul de 
concurs sau antrenament, pre
cum și în timpul deplasării 
de ia o localitate la alta — în 
același scop.

— Dar, de fript, care sînt 
sumele concrete pe cate Ie

plătește Administrația Asigu
rării de Stat în cazurile ds 
accidente ce se pot ivi ?

— La asigurarea de răspun
dere civilă, pentru unul și a- 
celași accident, indiferent de 
numărul accidentelor pe toată 
durata asigurării, se acordă 
pînă la 60 000 de lei pentru 
fiecare persoană accidentată 
și pînă Ia 30 000 de lei pentru 
pagube produse bunurilor a- 
variate sau distruse.

Dacă în asigurare este cu
prins și riscul de accidente, 
ADAS acordă 50 000 de lei 
pentru cazul de invaliditate 
permanentă totală (sau o su
mă proporțională a gradului 
de invaliditate permanen'ă), 
sau 25 000 de lei în caz de 
deces.

— Ce alte amănunte socotiți 
folositoare celor care vor să 
la o astfel de măsură de pre
vedere ?

— Faptul că asigurarea de 
accidente es'e valabilă și peste 
hotare. De asemenea, amănun
tul că în cazul cînd un spor
tiv. instructor sau antrenor, 
își pierde calitatea de membru 
al organizației respective, 
ADAS este de acord să des
ființeze asigurarea încheiată 
și sffi restituie primele pe res
tul perioadei.

Aș dori să mai adaug doar 
invitația de a se solicita alte 
amănunte la orice unitate 
ADAS și de a se reflecta asu
pra datoriei morale pe care o 
au cluburile și asociațiile spor
tive de a lua anumite măsuri 
de prevedere pentru cei care 
le reprezintă în întrecerile 
motocicliste, considerent prin
cipal pentru care Administra
ția Asigurărilor de Stat a in
trodus asigurarea despre care 
am discu’at.

Auiel CRIȘAN



TELEX

ideilor novatoare

CU

fot-
Beatrice Huștiu s-a remarcat in concursul de la Riga

(43—35).

masculin de bas-

probe speciale,

său 
Van

II 
al

71—42, Brazilia
92—64.

ciocanul la 72,12 
Lusis s-a clasat 
loc la aruncarea 

79,24 m.

Echipa portugheză de 
bal Vitoria Setubal a invins 
la Caracas pe F.C. Santos 
cu 3—1 (0—0).

etape. în Turul 
Spaniei conduce

In turneul 
chct de Ia Madrid : Spania
— Uruguay
— Australia

Selecționata de baschet a 
Iugoslaviei a întrecut la 
Ljubljana echipa Poloniei 
cu 78—64 ..........

Ultimele evoluții ale patinatorilor

Conducerea C.I.O.,

* «
** *

* « * &

La Mantes (Franța) atletul 
polonez Sidlo a cîștigat pro
ba de aruncarea suliței cu 
86,62 m (nou record al Po
loniei). Cehoslovacul Danek 
a aruncat discul la 62,84 m, 
iar la ciocan pe primul loc 
s-a clasat maghiarul Zsi- 
votsky — 70,30 m.

Cu prilejul unul concurs de 
atletism care a avut loc la 
Soci, A. Bondarciuk (URSS) 
a aruncat 
m, iar J. 
pe primul 
suliței

După 
ciclist 
rutierul spaniol Tamames, 
urmat de compatriotul 
Ocana și belgianul 
Springel.

După cinci _
în competiția automobilisti
că „Raliul Alpilor” conduce 
echipajul suedez Waldegaard 
— Nystroem, pe Porsche 
911-S.

■
In finala „Cupei Danemar
cei" la fotbal : Aalborg 
Boldklub — Lyngby 2—2.

de la
Cliff 

Roche

x XX F
a

In turneul de tenis 
Atlanta (Georgia) : 
Drysdale — Tony
8—6, 1—6, 10—8 ; Ken Ro
sewall — Ismail El Shafei

, 6—3 ; Dennis Ralston 
Fred Stolle 6-4, 4—6,

Microcosmosul olimpic reu
nit în aceste zile la Amster
dam, basculînd simptomatic 
între Esso Motor Hotel (unde 
își are sediul de circumstan
ță C.I.O.), Apollo Hotel (unde 
au tras reprezentanții fede
rațiilor internaționale) și In
ternational Congress Center 
(unde afluează stupul de 
albine al presei mondiale) — 
lumea aceasta miniaturală e 
zguduită nu numai- de grija 
unor candidaturi ce-și iau 
răgaz de șase ani pentru a 
pregăti viitoarele olimpia
de, ci și de frămîntări mult 
mai actuale.

De la o vreme, viata în 
sinul mișcării olimpice — 
măcinată de contradicții — 
nu mai este de loc liniști
tă. Calmul olimpian al 
C.I.O., superioritatea sa, cre
dința că lucrurile merg de 
la sine sau rămîri neclintite, 
datorită numai unei aparen
te fermități fundată pe tra
diție — toate acestea sint 
tulburate furtunos de legea 
evoluției, de progresul socie
tății umane care nu accepjă 
închistarea în tipare.

Cea mai gravă dintre pro
blemele controversate, cea 
care va marca neîndoios se
siunea C.I.O. de la Amster
dam, este problema statutu
lui sportivului 
cheia de boltă 
de performanță 
tră de (grea)
consecvenței membrilor C.I.O., 
rămași cu mentalitatea într-o 
epocă depășită.

Cititorii noștri cunosc, 
dintr-o recentă pagină du-

amator — 
a sportului 

modern, pia- 
încercare a

speriatâ de progresul
minicală, conținutul integral 
al proiectului unui nou sta
tut, întocmit de comisia pre
zidată de Alexandru Șiperco. 
Pentru rememorare, vom a- 
minti doar că — la presiu
nea valului de critici, de pro
teste, din partea presei mon
diale și a opiniei publice 
sportive — C.I.O. a fost ne
voit să ia în considerare pro
blema, mai activ și mai 
spectacular. Așadar, in 1968, 
la Mexico, nemulțumit de 
pasivitatea (pînă la neființă) 
a „comisiei de admisie“ pre
zidată de australianul Hugh 
Weir, C.I.O. instituie o nouă 
comisie cu același profil, în- 
credințînd conducerea mem
brului român. Proaspăta co
misie, luîndu-și rolul în se
rios, întocmește un studiu 
preliminar, bine prețuit la 
sesiunea de la Varșovia 
(1969), apoi desăvîrșește pro
iectul cunoscut care obține 
la Dubrovnik (1969) adeziu
nea a 64 comitete olimpice 
naționale, iar la Lausanne 
(1970) — răspunsul favorabil 
a 14 federații internaționale. 
De curînd, la Stockholm, 
membrii C.I.O. și delegații 
comitetelor olimpice din ță
rile scandinave âu hotărît 
să sprijine în comun ceea ce 
„Frankfurter Allgemeine Zei- 
tung“ numește „planul Și
perco11.

In fața acestui succes, în 
loc să se bucure, conducerea 
C.I.O. (sau poate numai o 
parte a ei) se sperie de un 
proiect care a reușit să trea
că prin furcile caudine ale 
atîtor autorități și anunță la

Amsterdam audierea în se
siune, in problema eligibili
tății, a... comisiei Weir (dis
tinsă prin lipsă totală de 
activitate, dar reînviată acum 
de nevoie) !

Favorizat de imperfecțiu
nile de structură ale C.I.O., 
președintele Brundage se 
joacă de-a comisiile, dar ne-

glijează riscul unei înfruntări 
foarte dure. La centrul de 
presă de aci se prevede o 
bătălie de tip parlamentar 
britanic, în care conservatorii 
(reprezentați în general de 
delegații anglo-saxoni) vor 
primi replica dîrză a repre
zentanților progresului în lu
mea sportului.

Iată, deci, cum bătălia de 
la Amsterdam se diversifică 
sub toate raporturile.

Concursul internațional de 
patinaj artistic de Ia Riga, 
care a coincis cu inaugurarea 
unui nou patinoar acoperit, 
a reunit.o serie de campioni 
ai gheții din U.R.S.S. și din 
alte țări. în proba femini
nă, cîștigată de cunoscuta 
patinatoare sovietică Marina

Titova cu 1259,2 p, românca 
Beatrice Huștiu s-a clasat pe 
locul 4 (din 14 concurente) 
cu 1169,3 p.

In celelalte probe primii 
au fost : S. Volgașev (indi
vidual masculin), Svetlana 
Alekseeva-Alekandr Voitciuk 
(dans) și Ludmila Belousova- 
Oleg Protopopov (perechi).

PANORAMIC SPORTIV EXTERN
Și acum, fotbalul părăsește 

scena Europei. Finaliștii „Mon
dialului" iși fac -bagajele pen
tru Mexic, sau au și ajuns la 
locul viitoarelor dispute pen
tru mult rivnita zeiță, campio
natele naționale intră in zona 
tăcerii rtnd pe rind, iar toate 
competițiile continentale inter- 
cluburi și-au desemnat laurea
ta. In ce privește pe aceștia 
din urmă — să nu uităm o 
subliniere necesară — doi s'int

>

reprezentanți ai insulei Albio- 
nului (Manchester City, Arse
nal). iar una olandeză (Feije- 
noord, învingătoare la ultima 
limită in fața „celților" din 
Glasgow). Britanicii au domi
nat in cele trei cupe, dar le 
lipsește tocmai cea mai de 
preț, a campionilor. Deci, pau
ză. Abia cit să ne revină ape
titul pentru confruntarea su
premă care-și va proiecta pe 
micile ecrane imagini transmi
se prin satelit din îndepărtata 
țară a aztecilor.

In timp ce eșalonul finaliș- 
tilor „mexicani" pleacă de pe 
continentul nostru, un alt cam
pionat mondial iși cheamă 
oaspeții pe meleaguri dalma- 
tine. La Ljubljana și alte trei 
orașe iugoslave (Split, Karlo- 
vaț și Sarajevo) ia startul, in 
premieră europeană, a șasea 
ediție a 'întrecerii care desem
nează cea mai bună echipă 
de baschet din lume. 4 mari 
favorite, reprezentînd egal Eu
ropa și America, atrag atenția 
in mod deosebit: U.R.S.S. (de
ținătoarea titlului), S.U.A. 
(campioană olimpică), Brazilia 
(fostă de două ori campioană) 
și Iugoslavia (eterna medalia
tă cu argint). O luptă intre 
uriași la propriu și figurat, 
dacă ne gîndim că măiestria 
aruncătorilor spre coș este ade
sea foarte dependentă de cen
timetrii celor aflați in întrece
re. Iar lista vedetelor de peste 
2 m înălțime, sau în preajma 
lor, este impresionantă. Ca de 
atîtea ori, însă, poate- că toc-

mai 3 minge aruncată de la 
distanță va face boltă peste 
brațele ce ajung atit de sus, 
pentru a străpunge decisiv și 
victorios inelul de țintă. Vom 
vedea aceasta abia peste două 
săptămâni, cînd lunga listă a 
meciurilor din grupe prelimi
nare și turneul final va fi 
desemnat pe cîștigători.

De la campionatul mondial 
de baschet la cel de automo
bilism, tot sub cerul Meditera- 
nei. Temerarii conducători ai 
bolizilor de formula 1 vor cău
ta cele mai bune intrări în 
viraj pe faleza însorită de la 
Monte Carlo, unde se aleargă 
clasicul Mare Premiu al Mo
naco. Este a treia cursă pen
tru campionatul lumii și aș
teptăm cu interes știrea care 
ne va anunța dacă revenirea 
lui Jackie Stewart in fruntea 
clasamentului, prin victoria sa 
de la Madrid, este definitivă. 
Impresia excelentă lăsată de 
„scoțianul zburător" în etapa 
spaniolă a întrecerii pare să 
indice aceasta. „Stewart ar cîș- 
tiga și pe o trotinetă...“ s-a 
auzit spunindu-se cînd puter
nica mașină „March-Ford" a 
campionului mondial a trecut 
cu mult înaintea lui Brabham, 
Hulme, McLaren și a celorlalți. 
Ceea ce este un omagiu adus 
virtuozității în mînuirea vola
nului și schimbătorului de vi
teză.

Tenismanii iși încheie azi și 
mîine meciurile din primul tur 
al „Cupei Davis", manșa euro
peană, pentru a se reuni de

Iată-1 brazilianul
Pereira mareînd un coș 
împotriva selecționatei
Uruguay (56—53), în tur

neul de la Madrid

luni la Bruxelles într-o nouă 
săptămînă de întreceri „open". 
Opoziția profesioniștilor față 
de turneele împărțite cu ama
torii pare a viza deocamdată 
numai turneele cele mai mari, 
Roland Garros și Wimbledon. 
Dacă nu vor fi alte gînduri și 
pînă atunci.

Două evenimente notabile în 
lumea boxului profesionist. 
Mîine, la Palazzo dello Sport 
din Roma, franco-australianul 
Johnny Famechon iși pune în 
joc titlul de campion mondial 
la categoria pană in fața fos
tului deținător, mexicanul Vi
cente Saldivar. Favorit: Saldi
var. Acesta s-a retras acum doi 
ani, 
rile 
Alt 
son 
Cerdan 
nume celebru, a traversat Ocea
nul pentru a demonstra că suc
cesele sale neîntrerupte pe pă
mânt francez nu sînt 
simpatiilor autohtone, 
sar îi este canadianul 
Paduano, posesor și el 
serii de ÎS victorii. Va reuși 
noul Cerdan să-și cîștige un 
prestigiu demn de cel al tată
lui său, marele campion de 
acum 30 de ani ?

cind era neînvins. Reveni- 
in box sînt grele, dar.. I 
meci interesant, la Madi- 

Square Garden. Marcel 
Jr., purtătorul unui

rod al 
Adver- 
Donato 
al unei

Radu VOIA

O mulțime evaluată la peste 100 000 de persoane a salutat, pe aeroportul din Rotterdam, pe echipierii lui Feijenoord, care 
au adus în Olanda prețioasa „Cupă a campionilor europeni" la fotbal

Corespondență specială pentru

ESTE fim PENTRU
Pregătirile fotbaliștilor ce

hoslovaci .pentru Mexic nu se 
aseamănă poate cu cele ale 
altor finaliste. Dacă celelalte 
loturi au urmărit in perioada 
premexicană o progresivă in
trare in formă, Jozef Marko, 
antrenorul cehoslovacilor, mi
zează pe un salt calitativ 
brusc, adică pe atingerea for
mei maxime a elevilor săi în 
momentul cind începe turneul 
final. După părerea lui Mar
ko, eforturile continue depuse 
de jucătorii din lot în etapele 
de campionat vor duce după 
o perioadă de odihnă la acest 
salt dorit, adică la forma ce
rută de dificilele partide din 
turneul final.

O SINGURA PARTIDA-TEST
După calificare, selecționata 

Cehoslovaciei n-a mai 
ținut decit un singur 
inter-țări. Ba. chiar, 
tea 
tate 
mai 
tidei — —,-----  . . .
Marko au desfășurat un joc 
corespunzător, cînd rezultatul 
era de 3—0 și — fiind siguri 
de o victorie comodă — în 
repriza secundă ei n-au mai 
forțat. Prin urmare, în pre
zent nu poate fi vorba de 
vreo omogenizare a echipei. 
In schimb, se poate spune că 
o pregătire mai bună decit 
cea asigurată în cluburi (ce
rută de grelele etape de cam
pionat desfășurate timp de a- 
proape două luni, în fiecare 
miercuri și duminică) nici nu 
se putea face. Firește, exista 
un singur risc, acela al acci
dentării jucătorilor. Dar, din 
fericire, nu s-au înregistrat 
accidente prea grave. Dimpo
trivă, o serie de jucători fi-

sus- 
meci 

am pu- 
spune, doar o... jumă- 
de meci, pentru că nu- 
in prima repriză a par- 

cu Austria băieții lui

Ind încă din toamnă în con
valescență au reintrat în a- 
ceastă primăvară în echipele 
lor și, totodată, ‘ 
selecționării. Este 
Jokl, de „măturătorul1 
vath, căpitanul echipei, șl de 
extrema Petras.

ULTIMELE PREGĂTIRI
Ultimele jocuri de verificare 

vor avea loc in zilele care ur
mează, la Luxemburg (9 mai) 
și la Oslo, cu Norvegia (13 
mai). Firește, adversarii au 
fost aleși cu un scop bine sta
bilit : dată fiind valoarea me
diocră a acestor formații, echi
pa Cehoslovaciei va avea pri
lejul să se rodeze, să-și alea
gă cea mai bană formulă de 
atac și apărare, intr-un cu- 
viht, să se omogenizeze. Cei 
22 de aleși au fost numiți. în 
linii mari se întrevede chiar 
și echipa care va fi aliniată 
în partidele de la Guadala
jara.

CUM SE CONTUREAZĂ 
ECHIPA ?

In poartă, Viktor aproape că 
nu are contracandidat. Numai 
în căzui vreunui accident el va 
fi schimbat cu Vencel (Slovan 
Bratislava) sau cu Flesar (Lo
komotiv Kosice).

Fundașii laterali 
cunoscuți : Dobias, 
cidentul suferit La 
este acum complet 
în mare dispoziție de joc, așa 
incit rezerva sa, Pivarnlk, are 
puține șanse să-i ia locul. Pe 
stingă, rapidul .Hagara nu are 
contracandidat.

Problema fundașilor centrali 
este destul de delicată. Va 
reuși Horvath (căpitanul echi
pei) să țină în șah rapida 
înaintare a brazilienilor 7 Dacă

în vederile 
vorba de 

Hor

sînt și ei 
după ac- 
Budapesta, 
refăcut și

forma lui Horvath 
nu va fi cea scon
tată, va reuși Mi- 
gas să-l dubleze 
cu jocul său „tare” 
care este de mul
te ori și riscant 7 
Iată două proble
me care-și cer re
zolvarea.

în linia de mij
loc, omul de bază 
este „belgianul1' 
Kvasnak. Nu 
poate spune 
că partenerii 
de linie sînt 
prejos : 
(Spartak 
este 
prin vitalitatea sa, 
iar Hrdlicka se 
bucură de atuurile 
unui mare și fin 
tehnician.

In fine, 
cuvinte 
ta cânți, 
dreaptă 
care a 
nat la 
este talonat de tî- 
nărul Retras. O a 
doua formulă pe 
dreapta ar fi B. 
Vesely sau Jurka- 
nin. In centru „tu
narul’’ Adamec nu 
are contracandi
dat, iar pe aripa 
stingă, în mod nor
mal, Jokl este pre
ferat. în’fața tină- 
rului Albrecht.

Am schițat în mare 
probabilă. S-ar putea 
parcurs să Intervină 
modificări, dar ele vor 
îndoială neesențiale,

se 
însă 

săi 
mai

K u n a 
Trnava) 

recunoscut

cîteva 
despre a- 
Pe aripa 

F. Vesely, 
impresio- 
Marsilia,

echipa 
ca pe 
cîteva 

fi fără 
fiindcă

FR. VESELY
va renunța la 
cazuri de for-

Jozef Marko 
titulari decit 
ță majoră.

nu 
in

Praga, 6 mai
Jan SOKOL

Performanțe atletice
în „Memorialul Poli“

ROMA, 8. — în cadrul 
concursului internațional de 
atletism „Memorialul Poli", 
care se desfășoară la Formia, 
cunoscuta campioană fran
ceză Colette Besson a cîști
gat proba de 400 m cu tim
pul de 53,6. în cursa de 10 000 
m, victoria a revenit italia
nului Arese cu 29:28,2, urmat 
de Gammoudi (Tunisia) — 
29:29,0. Proba masculină de 
săritură în înălțime a fost 
cîștigată de italianul Azzaro 
cu 2,17 m. Locul doi a fost 
ocupat de americanul Elliot 
— 2,14 m. Pe 100 m, sprin
terul american Greene a fost 
cronometrat cu 10,4. Alte re
zultate : 1 000 m masculin — 
Mason (S.U.A.) 2:20,8 ; 1 500 
m feminin — Paola Pigni 
(Italia) 4:21,4.

IN TRIUNGHIULARUL DE TIR DE LA TREVISO

ECHIPA ROMÂNIEI ÎNVINGĂTOARE

LA PISTOL CALIBRU MARE
In 
tirzi a triunghiularului de 

reprezentativele României, 
și Ungariei, prima forma- 
clștlgat proba de pistol 

rezultatul de 
egalează recor-

P; echipe : 1. Ungaria 2375 p, 2.
Italia 2371 p, 3. România 2367 p.

pistol calibru
1. Mucza (Un-

TREVISO, 8 (prin telefon), 
prima 
dintre 
Italiei 
ție a
calibru mare cu 
2328 p, cifră care 
dul republican.

Alte rezultate : 
mare, individual :
garia) 587 p, 2. Glușcă 586 p, 3. 
luga 584 p... 5. Tripșa 
ghiar a obținut 577 p;
ră calibru redus 60
I. B. Nagy (Ungaria)
Vasllescu 593 p, 8. Tamas 593 p...
II. Ferccatu 591 p, 12. Caban 590

581 p, Ma- 
armă libe- 
f culcat :
597 p... 7.

INCA UN TITLU PENTRU POPICARII ROMÂNI
(Urmare din pag. 1)

tens, FlorJea Lăpușan au acțio
nat cu dezinvoltură, știind 
să-și regăsească ritmul normal 
în momentele critice, create de 
principalele pretendente la 
primul loc, echipele Austriei 
și R. D. Germane. Doborind 
din 100 bile mixte 446 popice, 
Ursula Ripin a adus — la un 
moment dat — reprezentativa 
R.D.G. pe primul loc cu 1598 
p. d. Ultimul schimb al echi
pei austriece, Ernst Frlederike 
și Florica Lăpușan, care au în
cheiat competiția, trebuiau să 
realizeze 403 și, respectiv, 369 
p .d. pentru a depăși formația 
germană. Reprezentanta noas
tră a obținut 406 p. d. iar aus
triaca 390 p. d. și astfel cla
samentul final are următoarea 
configurație :

1. ROMANIA 1634 p.d. (echi
pe' din patru jucătoare), repre
zentată de sportivele de la

Rapid București; Elena Cer
nut 442, Alexandrina Navom 
406, Stela Gheciov 380 și 
Florica Lăpușan 406, 2. R. D, 
Germană 1596 p.d., 3. Austria 
1583 p.d., 4. Iugoslavia 1522 
p.d., 5. R. F. a Germaniei 1519 
p.d., 6. Ungaria 1511 p.d., 7. 
Cehoslovacia 1511 p.d., 8. Po
lonia 1331 p.d., 9. Bulgaria
1146.

La capitolul comportări In
dividuale, merită consemnate 
numele Wilhelminei Kviech- 
baum (Austria) — 421 p.d., 
Herminei Dobias (Austria) — 
411 p.d. și Marei Erski (Iu
goslavia) — 411 p.d. care, ri- 
dieîndu-se la înălțimea jucă
toarelor 
sută la 
vizionat 
Azi, de 
proba individuală și un 
neu pentru rezerve.

gazde, au satisfăcut 
sută pe cei care au 
întrecerile pe echipe, 
la ora 8,30, are loc 

tur-

kd

Boxerii maghiari

victorioși
BUDAPESTA. 8 (Ager- 

pres). — La Budapesta s-a 
disputat întîlnirea internațio
nală amicală de box dintre 
selecționatele Ungariei și 
R. D. Germane. Victoria a 
revenit pugiliștilor maghiari 
cu scorul de 7—4. In cel mai 
spectaculos meci, campionul 
olimpic la cat. semimijlocie, 
Wolke (R. D. Germană), a 
dispus la puncte de Kajdi, 
care și-a făcut cu acest pri
lej reintrarea. La categ. se
migrea, Mate (Ungaria) l-a 
învins la puncte pe SchlegeL

TARGA FLORIO 70
Cea de-a 54-a ediție a 

tradiționalului raliu automo
bilistic „Targa Florio", des
fășurat pe șoselele Siciliei, 
s-a încheiat cu victoria echi
pajului Jo Siffert (Elveția) 
— Brian Redman (Anglia), 
care au concurat pe o ma
șină „Porsche 908“. Pe locu
rile următoare s-au clasat 
în ordine echipajele Rodriguez 
(Mexic) — Kinnunen (Fin
landa) pe „Porsche 908“, 
Vaccar</lla-Giunti (Italia) pe 
„Ferrari" etc.

ECHIPA ROMÂNIEI S A CALIFICAT
PENTRU TURUL II IN „CUPA HAWS

foarte neprielnice, cu vînt în rafale, întîlnirea 
și Iranului a ajuns la decizie după două zile

_ . conduc cu 3—0 și sînt calificați pentru turul
doi al „Cupei Davis" (zona europeană). în meciul întrerupt din prima zi. Ion
Tiriac a obținut o victorie ușoară în fața lui H. Akbari. Rezultat final : 6—0, 6—1, 7—5.
Vineri (n.r. ieri) s-a jucat partida de dublu, încheiată de asemenea cu victoria românilor:
Tiriac, Năstase — T. Akbari, H. Akbari 6—3, 3—6, 6—3, 6—3.

Ultimele două jocuri de simplu nu mai pot influența rezultatul întîlnirii, decît în pri
vința proporțiilor pe care le va lua scorul.

Iată șl alte rezultate din cele două grupe eu ropene. La Edinburgh, echipa Austriei conduce sur
prinzător cu 2—0 In fața Angliei (Pokorny l-a Învins pe Cllfftcn cu 6—1. 4—6, 8—6, 6—1 ; Iar Kary 
pe Battrlck (7—5, 6—3, 6—1). La Bad Homburg : R.F. a Germaniei — Danemarca 2—1 ; la Barcelona : Spa

nia — Suedia 2—0 (Orantes — Bengsston 7—5, 6—4, 6—4 ; Santana — Lundquist 6—2, 4—6, 6—4, 6—0); la 
Budapesta: Ungaria — U.R.S.S. 1—0; la Sofia: Bulgaria — Turcia 2—0; la Geneva: Elveții — Franța 
0—1.

In meciul de Ia Atena, unde va fi desemnată viitoarea adversară a României, echipele Greciei și 
Olandei sint la egalitate s 1—1 (Kalogheropoulos — Soeters 7—5, 8—6, 6—2; Gavrllldls — Nordik 4—0, 
6—3, 8-6, 4—6, 1-6).

TEHERAN, 8 — Disputată în condiții 
dintre reprezentativele de tenis ale României _ 
de joc, la capătul cărora tenismanii români


