
Redacția și administrația : str 
Vasile Conta nr. 16, tel. 11.10.05 
interurban 72 și 286. Telex 

sportrom buc. 180.

fonul XXVI — Nr. 908 (6342)

piaisTAN ptH nxn

CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Cu voință si hotărîre nestrămutată,
7 9 7

IFlacăra olimpică 
va trece prin România?!

i

CERERE i

Pentru ca apa să nu treacă !
In toate zonele amenințate de Inundație se depun eforturi continue 

pentru a prcîntîmpina calamitatea.
Tinerii, cot la cot cu ostașii, lucrează de zor.

Tineretul sportiv
răspunde
întregul nostru popor Ișl con

jugă In aceste zile eforturile, opu- 
nînd inteligența, elanul șl munca 
Iul puterilor dezlănțuite ale firii, 
dovedind că — totuși — cel care 
Învinge este omul 1 Se duce o 
luptă grea, teribilă, în care ni
meni nu face contabilitatea sa
crificiilor, deseori incredibile, de
pășind — la primă vedere — 
posibilitățile omenești, cu încre
dere șl optimism «tnt înfruntate,

SCOȚIA

Despre cunoscutul 
fotbalist scoțian 
Denis Law s-ar 
putea spune că face

parte din categoria co
piilor teribili. Dar el — 
care împarte cu Bobby 
Charlton grațiile de ve
detă la Manchester Uni
ted — este un jucător 
de excepție. Clasa sa 
este seducătoare și pen
tru acest lucru 1 se iartă 
adesea extravaganțele.

Denis Law. născut în- 
tr-o familie de mici pes
cari din Aberdeen, n-a 
trebuit să aștepte prea 
mult înainte de a de
veni o celebritate a fot
balului. La 17 ani, el 
era de-acum jucător pro
fesionist în echipa Hud
dersfield. Bill Shankley, 
actualul manager al lui 
Liverpool, este acela 
care l-a descoperit. Dar 
Huddersfield era un 
club prea modest pentru 
Denis Law, ceea ce l-a 
determinat să-și ceară 
transferul.

După o scurtă ședere 
la Manchester City, el 
s-a exilat în Italia, la 
Torino, dar gloria și 
toate lirele din peninsu
lă nu l-au determinat 
să-și uite insula sa na
tală. astfel că, în final, 
a poposit la Manchester 
United, pe atunci echipa 
lui Matt Busby.

Vedeta echipei națio
nale a Scoției este — 
se pare — fotbalistul 
cel mal bine plătit din 
Marea Britanle, dar o 
bună parte din cîștigul 
său îi zboară pe...amenzi. 
Un ultim detaliu: 
transferurile Iul Denis 
Law au costat aproape 
8 000 000 de lire...

Prin telefon, de la trimisul nostru special

URIAS ELAN REPARATOR

Una dintre cele mai 
importante acțiuni pre
gătitoare ale Jocurilor 
Olimpice din 1972, de 
la Miinchen, este, fi
rește, și stabilirea tra
seului pe care îl va 
parcurge Flacăra olim
pică, de la Olimpia ți 
pînă în orașul Olim
piadei.

Din informațiile pe 
care le deținem, s-au 
întocmit mai multe pro
iecte 
unul 
zînd 
pică
parte din teritoriul ță
rii noastre.

ale acestui traseu, 
dintre ele prevă- 
ca Flacăra olim- 
să parcurgă ți o

i
i
I

prezent!
stăplnlte — șl pînă la urmă 
fi învinse — forțele acestui 
laur de apă.

Vom relata în rfndurile __ 
mal jos ultimele vești sosite la 
redacție, vorbind despre modul 
civic exemplar in care marea 
masă a tineretului sportiv 
încadrat în războiul dur cu 
lamltatea.

CANOTORII DELTEI 
IN ACȚIUNE

VOT 
ba

de

s-a 
ca-

esteDeși Ia Tulcea situația ___
calmă» Delta a avut de suferit 
grav de pe urma umflării ape
lor Dunării. Multe așezări ome
nești, sate de pescari, au fost 
Inundate, altele — aflate în pe
ricol — evacuate. Tinerii sportivi 
ai centrului de caiac-canoe, con
duși de antrenorul Mercurie Iva
nov, și-au pus priceperea dobln- 
dită pe pistele de concurs în 
slujba salvării locuitorilor comu
nei Crișan și a avutului lor.

De asemenea, sportivii lucrea
ză, zi și noapte, alături de popu
lația orașului Tulcea, la con
solidarea și Înălțarea digurilor.

(Continuare în pag a 2 a)
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O trecere cu mașina prin 
cartierele orașului Tg. Mu
reș, aflate, pînă acum 2—3 
zile, sub o crincenă domnie 
lichidă... Iată casele cu brîul 
de umezeală și nămol situat 
uneori mult deasupra pragu
lui ferestrelor... Iată, din loc 
in loc, căminele sfărimate, 
gardurile de fier-beton îndoi
te ca niște cartilagii, parape
tele de piatră din care apele 
au mușcat bucăți late cit un 
bulevard... Ferestre deschise, 
paturi și mobile de tot felul 
puse la uscat, un aer umed, 
cald, iritant, și peste tot ter
ciul acela negru rămas după 
retragerea apelor... Iată cîte- 
va dintre uzinele trecute prin 
încercările calamității, înăun
trul cărora forfota refacerii e 
neîntreruptă... Iată întinderea 
de mulți kilometri, azi cu as
pect de vastă orezărie, pe care 
Mureșul, hapsîn și murdar, a 
înstăpinit-o citeva zile, făcîn- 
du-i pe oameni 
apa... Iată și acest 
revenit acum în 
sent la drama pe 
vocat-o și parcă incapabil, 
după dimensiunile și sfioșe- 
nia de azi, să fi fost cu
prins de o asemenea 
nie.

cie a poporului nostru a pri
mit, in aceste zile, de dure
re colectivă, o strălucită con
firmare aici, in Mureș, ca și 
în celelalte județe ale țării 
asediate de ape. In orașul a- 
cesta, în care nimeni n-a mai 
surîs, probabil, de o săptă- 
mină, simți o atmosferă de 
echilibru, o unificare a con
științelor și o imensă ener
gie colectivă investită pentru 
întoarcerea la normal. Acțiu
nile energice inițiate de or
ganele de partid și de stat, 
precum și intervenția secre-

Romulus BALABAN
Tg. Mureș, 20 mai 1970

(Continuare în pag. g 3-a)
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Șahiști români I
I 

invitați peste hotare |
Două șahiste românce, Margareta Teodorescu și 

Rodica Reicher, vor participa la turneul inter
național de la Balaton (R. P. Ungară), care începe 
sîmbătă 23 mai. O dată cu cele două șahiste, va 
pleca și Fr. Hartman, secretarul general al Fede
rației române de șah. care va îndeplini funcția de 
arbitru principal al concursului.

La Balaton, în aceeași perioadă, se va desfășura 
și un turneu deschis tinerelor speranțe. La această 
competiție ne va reprezenta Dan Wolf

Marele maestru internațional, Florin Gheorghiu, 
a fost invitat la turneul de la Skoplje, care 
începe la 10 iunie.

Ultima știre din lumea șahului : maestra 
ternațională. Alexandra Nicolau, pleacă astăzi
Suhumi (U.R.S.S.), unde va avea loc un mare 
concurs, cu participarea campioanei mondiale, 
Nona Gaprindașvili.

va
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să urască 
rîu candriu, 
matcă, ab- 
care a pro-

nebu-

poves- 
aceste

I 
! 

CONFERINIA PFRMANFNTĂ A DIRIGUILORILOR BASCHETULUI1
Intre 27—31 mai, la Mamaia

i

I

li asculți pe oameni 
tindu-ți ce era prin 
locuri acum citeva zile și te 
miri foarte. Te uimește cal
mul lor perfect și te entu
ziasmează elanul lor repa
rator. Cei ce acum >, vreo 100 
de ceasuri luptau să supra
viețuiască, sau își periclitau 
viața ca s-o salveze pe-a al
tora, au restabilit imediat cen
trii vitali ai orașului (uzina 
de apă, uzina și rețeaua e- 
lectrică), refac întreprinderi
le traumatizate, căile de trans
port, cursul complex și uman 
al vieții de dinainte. Tot ce 
se știa despre unitatea de as
pirații, devotament și hărni-

Azi, pe stadionul Republicii

FESTIVAL SPORTIV
• 4 ore de întreceri sportive • Foștii inter
naționali ai Rapidului ți Progresului, din nou, 
pe gazon • Atleții din lotul olimpic ți cicliștii 

vor concura pe pista de tartan a stadionului
Stadionul Republicii din Capitală găzduiește azi după-amiază 

un bogat program sportiv. C.M.E.F.S., Consiliul Municipal al 
Sindicatelor și Comitetul Municipal București al U.T.C. — orga
nizatorii acestui festival sportiv — au inclus in program probe 
de ciclism și atletism, demonstrații de gimnastică (prezentate de 
apreciatul ansamblu al studenților de la I.E.F.S.) și trei meciuri 
de fotbal, printre care o premieră pe stadionul din Dealul Spirit : 
intilnirea dintre echipele feminine Confecția și F.R.B. In al doilea 
Joc, amatorii sportului cu balonul rotund au prilejul să revadă 
pe gazon — printre alții — pe foștii internaționali care au acti
vat în cluburile bucureștene Rapid (antrenor s N. Roșculeț — 
fostul fundaș al Rapidului, în prezent cont. univ. la I.E.F.S., 
șeful catedrei de fotbal) și Progresul (antrenor : C. Drăgușin): 
Ozon, Mindru, Dinulescu, Oaidă, Nae Georgescu, Macri, Caricaș, 
Dungu și știrbei. Intilnirea va fi condusă de foștii arbitri Inter
naționali Mircea Cruțeseu la centru, Sandi Ionescu șl Ion Comșa 
la linie. In a treia partidă vor evolua primele garnituri ale clu
burilor Steaua și Dinamo.

Deschiderea programului va avea Ioc la ora 17,30, cu meciul 
de fotbal feminin Confecția — F.R.B. In continuare, de la ora 
18 la 18,30: Rapid — Progresul (olds-boys, repriza I); 18,30—18,45: 
cursă ciclistă cu eliminare (iau parte componențil lotului na
țional) ; 18,45—19,15: Rapid — Progresul (repriza a Il-a); 19,15— 
19,30: atletism (800 m — f, 1 500 m — b, săritura în înălțime — 
stil Fosbury — participă atleții din lotul olimpic); 19,30— 
20,15: fotbal Dinamo — Steaua (repriza I); 20,15—20,30; Judo (de
monstrații de autoapărare) și gimnastică acrobatică ; 20,30—21,15: 
Dinamo — Steaua (repriza a Il-a).

Fondurile realizate vor ft donate pentru ajutorare* familiilor 
ce au suferit de pe urma calamităților naturale.

Toate permisele șl gratuitățile sint suspendat* 1* această 
manifestație sportivă. Intrarea generală 5 lei.

Corespondentă din Mexic 

intre două jocuri 
de verilicarc

Angelo Niculescu analizează comportarea 

tricolorilor la Torreon

o altă acțiune de însemnătate internațională
A XV-a sesiune a Conferin

ței permanente a delegaților 
federațiilor naționale de bas
chet din Europa și din Bazi
nul Mediteranean va avea 
loc anul acesta, Intre 27—31 
n;ai, în țara noastră, la Ma- 
rrfaia. Tri coiîtiituare, mai pre
cis Intre 2—6 iunie, vor avea 
lcc lucrările celui de al XVIII- 
lea Stagiu european al arbi
trilor internaționali și antre
norilor naționali.

în cadrul Conferinței per
manente, vor fi discutate o 
serie de Importante probleme

privind baschetul european șl 
din Bazinul Mediteranean, 
în afara rapoartelor ce vor 
fi prezentate de comisiile fo
rului diriguitor, vor fi dez
bătute probleme importante 
privind marile, competiții eu
ropene, probleme privind 
prezența baschetului la Jocu
rile Olimpice etc. Din pro
gramul încărcat al sesiunii, 
extragem : noua formulă a 
campionatelor Europei, Jocu
rile europene, formule pentru

Tragerea la sorți a optimilor 
„Capei României“ Ia fotbal

Aseară, la sediul Federației române de fotbal, a avut loc 
tragerea la sorți a optimilor de finală ale „Cupei României*'. 
Au fost stabilite următoarele partide :

— C.F.R. Pașcani — Farul Constanța,
— Tractorul Brașov — Dinamo București,
— Sportul studențesc — Steaua București,
— Metalul Tr. Severin sau C.F.R. Cluj — F.C. Argeș,
— C.S.M. Sibiu sau „U“ Cluj - Steagul roșu Brașov,
— Portul Constanța sau A.S. Armata Tg. Mureș — U.T.A.,
— Mtnaur Zlatua sau Petrolul Ploiești — Dinamo Bacău,
— C.I.L. Gherla sau Rapid București — Jiul.
Optimile de finală ale „Cupei României” se vor disputa pe 

teren neutru, In ziua de 31 mai. în cazul că după 120 de minute 
de joc rezultatul se va menține egal se va proceda în felul ur
mător : în intilnirea dintre două echipe de aceeași categorie se 
va trage la sorți, Iar tn cazul a două formații de categorii dife
rite se va califica echipa de categorie inferioară.

Imediat după tragerea la sorți au fost stabilite terenurile pe 
care se vor disputa următoarele partide :

— C.F.R. Pașcani — Farul Constanța Ia Iași,
— Tractorul Brașov — Dinamo București la Cimplna șl
— Sportul studențesc — Steaua București la București, sta

dionul Republicii.

I
turneul olimpic ,din 1972, al
cătuirea grupelor pentru cam
pionatul european de Juniori 
(Atena — 1970) și pehtru cam
pionatul european de senioare 
(Rotterdam — 1970), eventuala 
alcătuire de grupe calificato
rii pentru campionatul euro
pean de Junioare (Iugoslavia 
— 1971), formarea grupelor de 
calificare pentru campionatul 
european masculin (R.F. a 
Germaniei — 1971) etc.

In cadrul Stagiului european 
al arbitrilor Internaționali și 
al antrenorilor naționali, se 
vor face expuneri tehnice și 
teoretice, vor fi prezentate 
filme tehnice, iar candidași 
de arbitri internaționali vor 
da un examen teoretic și 
practic.

I
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AZI, ETAPĂ 
LA HANDBAL
Astăzi, in cadrul campio

natului masculin de hand
bal de categoria A, se dis
pută etapa a 24-a, care 
programează numai patru 
meciuri : BUCUREȘTI (te
ren Voința, de la ora 16,45): 
Voința — Minerul Bala

I
I
i
i

Mare și Universitatea —| 
Dinamo Bacău ; T1MIȘOA- I 
RA : Politehnica — Dina- •

I
mo Brașov ; PLOIEȘTI : 
Rafinăria Teleajen — Stea
ua.

Înființarea Centrului de cercetări 
științifice în domeniul educației 
fizice și sportului a constituit, 
acum cîțiva ani, un eveniment 
deosebit de important. El a apă
rut în momentul în care asimi

larea, de către antrenori, a multitu
dinii de teorii și noțiuni cu care ope
rează biologia, medicina, cibernetica, 
matematica, psihologia, sociologia, sta
tistica sau mecanica — elemente legate 
din ce în ce mai mult de sportul de 
performantă — era posibilă numai în 
măsura în care aceștia erau — sau 
puteau fi — adevărați enciclopedișli.

Fiecare domeniu particular și cele
lalte cunoștințe care se cer asimilate, 
îl pun pe specialistul sportiv al zile
lor noastre în fața unor probleme ex
trem de dificile, între care timpul 
disponibil pentru aceasta esle de multe 
ori de negăsit. Tn acest context, Cen
trul de cercetări opărea ca unic instru
ment capabil să strîngă, șă coreleze, 
să experimenteze, să verifice, să par
ticularizeze, pe probe, sau să genera 
lizeze ideile noi care apar în universul 
sportiv. Activitatea cercetătorilor a fost 
sintetizată periodic și prezentată în 
sesiuni de comunicări științifice, astfel 
îneît centrul și-a dovedit cu prisosință 
utilitatea. Din păcate, nu în aceeași 
măsură și așteptata eficiență. Cauza, 
însă, nu-i aparține. Multe din rezul
tatele cercetărilor efectuate aici și dă
ruite cîmpului operațional au fost, nu 
o dară, fructificate în mică măsură. 
Fie că interesau doar unele aspecte 
particulare ale sportului de perfor
manță, fie că mulți dintre specialiști, 
poate nu chiar refractari la ele, dar 
cu siguranță comozi sau depășiți de 
nivelul noutăților, renunțau să le stu
dieze, determinau o anevoioasă pă
trundere a rezultatelor cercetărilor în 
stadioane. Mai mult decîf atît, în ria
dul acestor specialiști începuse să cir
cule ideea că cercetarea este un do
meniu devenit de sine stătător, depăr
tat de cîmpul practic pe care, prin 
definiție, trebuie să-l slujească. Firește, 
nu împărlășim aceste afirmații, dar nu 
putem nega faptul că ele reflectau 
existenta unei neconcordonle între ceea 
ce așteptau specialiștii de la Centrul 
de cercetări și ceea ce li fe oferea, 
periciitînd, într-o oarecaie măsură, le
gătura dintre ideile înaintate și prac
tică.

Noua formă de funcționare a Cen
trului de cercetări care, începînd din 
luna martie, își exercită activitatea 
atît pe baza sarcinilor trasate de 
C.N.E.F.S., cît și în funcție de cererea 
exprimată prin contract intre instituția 
de cercetare și beneficiar (care poale 
fi oricare organizație sportivă), reali
zează legătura directă între cerere și 
ofertă, între nevoile practicii și teoriei. 
Ea oferă o nouă perspectivă de valo
rificare a ideilor înaintate, proprie 
epocii noastre, capabilă să înfăptuiască 
din teoria și practica sportivă o co 
muniune ce va contribui la eliminarea 
din sport a empirismului desuet care, 
pe alocuri, este încă menținut. Sperăm 
că, într-un viitor nu prea îndepărtat, o 
să putem consemna, cu satisfacție, 
marea afluență de cereri lansate de 
secțiile de performanță sau de alte 
organizații sportive pe care Centrul de 
cercetări le așteoptă spre a le în
toarce, rezolvate, beneficiarilor.

Gheorghe IL1UȚA
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înfUnirile amicale dintre tenismanii români și americani

GUADALAJARA, 20 (prin 
telefon de Ia trimisul special 
al revistei FOTBAL, Radu 
Urziceanu). Revenită de la 
Torreon, echipa României și-a 
reluat antrenamentele la Gua
dalajara. Acum, la ora la care 
telefonez, cei 22 de jucători 
se află la stadionul Deportivo, 
unde au loc de obicei ședințe
le de pregătire.

In legătură cu partida des
fășurată în compania echipei 
Laguna din Torreon, i-am so
licitat Iul Angelo Nicul eseu 
citeva aprecieri pe marginea 
comportării jucătorilor. Dar, 
mai întîi, o precizare : Ia Tor
reon, în timpul reprizei a doua, 
au mai fost folosiți și alți fot
baliști, așa incit au evoluat 
toți cei 17 jucători care au 
efectuat deplasarea.

Iată aprecierile lui Angelo 
Niculescu : r,Ambii portari au 
dat satisfacție — și Adama- 
che, dar mai ales Răducanu,

care a avut în prima repriză 
două intervenții salutare. Săt- 
ntăreanu a jucat rațional, iar 
in repriza secundă a fost fo-

(Continuare tn pag. a 3-a) Foto : A. NEAGUstingă)
Veder» panoramică a terenului central de Ia Progresul tn timpul excepționalei partide de dublu dintre Tiriac—Năstase șl Ashe—Pasarell 

(de la dreapta la stingă) Foto : A. NEAGU

La 30-31 him la București și Budapesta

România - Ungaria la gimnastică
La 30 șl 31 mal reprezentati

vele de gimnastică feminine șl 
masculine ale României șl Un
gariei vor susține o dublă întîl- 
nire. La București, în sala Flo- 
reasca, se vor Intîlnl selecțlo-

natele masculine, iar în același 
timp la Budapesta se vor întrece 
echipele feminine. Pentru am
bele reprezentative concursurile 
constituie o utilă verificare în 
vederea campionatului mondial.

G1MNAȘTII JUNIORI TN BULGARIA
Vineri vor pleca la sofia echi

pele de gimnastică juniori (f-l-m) 
ale României, care vor întîlnl

la 23—24 mal reprezentativele si
milare ale Bulgariei,

Intîlnirile 
tenismanii 
României și S.U.A. au începu* 
sub bune auspicii. In primul 
rînd a contribuit la aceasta 
vremea favorabilă nesperat 
de binevoitoare cu iubitorii 
tenisului. Programul primei 
zile a fost realizat complet, 
el oferind tribunelor arhi
pline de la Progresul șl 
spectatorilor nenumărați din 
fața micilor ecrane o adevă
rată gală de tenis. Jucătorii 
noștri și-au adjudecat două 
din cele trei partide susți
nute după un joc de înaltă

amlcale dintre 
reprezentativelor

calitate. Deosebit de îmbucu
rător este mai ales faptul 
că bilanțul încasărilor pen
tru ambele zile — biletele 
fiind epuizate — se ridică la 
peste 70.000 lei, sumă ce va fi

Năstase —Pasarell 6-1, 6-2

vărsată fondului de ajutorare 
a sinistraților din zonele care 
au avut de suferit de pe 
urma gravelor calamități na
turale.

Cînd în 1967 Charlie Pa- 
sarell, tenisman din Porto- 
Rico, cîștiga pentru a doua 
oară consecutiv titlul de cam
pion „indoor11 al S.U.A., spor
tul de dincolo de Ocean părea 
să-și fi găsit pe marele as al 
rachetei. A urmat Insă un se-

zon mai slab pentru popu
larul Charlitto, cînd strălu
cirea unei suite de victorii îi

Cronici de
Constantin COMARNISCHI 

și Radu VOIA
(Continuare in pag. a i-a)
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întregul popor luptă împotriva calamităților CREDINȚA
(Autointerviu... sugerat) FILMUL MEU

Tineretul URIAS ELAN REPARATOR
sportiv (Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. 1)

Toțf știu că Dunărea este ne
cruțătoare in

SPORTIVII DIN BRĂILA 
II AJUTA PE SINISTRAȚI
Județul Brăila, mal puțin atins 

pînă-n prezent de calamitățile 
naturii, și-a strîns rîndurile pen
tru a preîntîmpina furia apelor.

La chemarea organizațiilor de 
partid, numeroși locuitori de
pun eforturi eroice pentru în
deplinirea măsurilor stabilite de 
Comandamentul județean. Prin
tre aceștia, se află mulți spor
tivi și activiști sportivi. Secția 
de canotaj a clubului sportiv 
„Brăila", In frunte cu dr. Victor 
Finescu. președintele secției, ș-a 
constituit într-o echipă de șoc, 
aflată la dispoziția Comanda
mentului județean, gata să in
tervină acolo unde e nevoie, 
împreună cu ambarcațiunile ei.

Salariații C.J.E.F.S., ai Clubu
rilor sportive „Brăila” și „Pro
gresul”, ai asociațiilor „Lamino
rul”, „Unirea tricolor” din Brăi
la și „Olimpia” din Făurei au 
hotărît să cedeze cite două zile 
pe lună, pînă la sfîrșitul anului, 
din salariul lor în • favoarea ce
lor care au avut de suferit de 
pe urma inundațiilor.

Consiliul județean pentru edu
cație fizică șl sport va dona, în 
același scop, încasările dublei 
Întîlniri de volei, din 25 și 26 
mai dintre selecționatele femi
nine ale României și Bulgariei 
ce vor avea loc Ia Brăila. (N. 
COSTIN’ — coresp. principal).

CRONICA „CONTULUI 2000"
• Sportivii, antrenorii și acti

viștii clubului Metalul București 
9 000 Iei
• Asociațiile sportive din Ora

dea (51 la număr) cite 1001) lei, 
In total 51 000 lei
• Echipa de hochei a Institu

tului de petrol, gaze și geologie 
3 000 lei
• Arbitrii de fotbal din mu

nicipiul București și județul Vil- 
cea, arbitrii concursului atletic 
de primăvară, ai concursului de 
călărie din Capitală, ai con
cursurilor de orientare turistică 
vor dona, in sprijinul slnistrați- 
lor, haremurile ce li se cuvin.

• Cunoscuțli arbitri interna
ționali de motociclism, Apdrei 
Iliescu șl Eugen Pleșa, au ho
tărî t să subscrie haremurile ce 
li se vor cuveni pentru toate con
cursurile ce le vor conduce In 
acest an.

Lista rămtne deschisă I

revărsarea sa.

tarului general al partidului 
au evitat șocul și panica, mo- 
bilizind toate resursele teh
nice și umane pentru limi
tarea pierderilor, pentru sal
varea și ajutorarea populației 
sinistrate, pentru refacerea 
grabnică a capacităților de 
producție. Rină marți, dintre 
cele 40 de unități industriale, 
cite au fost inundate în jude
țul Mureș, 12 și-au redobindit 
potențialul integral, 7 în pro
porție de 75 la sută, 2 în 
proporție de 50 la sută, 7 în 
proporție de 25 la sută, și 
numai 12 n-au început incă 
să funcționeze. Și asta deși 
au trecut doar 3—4 zile de 
la apogeul acestei teribile 
răzvrătiri a naturii ! Pildele 
de solidaritate umană s-au 
succedat fără întrerupere. 
Primarul comunei Rușimunz 
a venit să raporteze coman
damentului județean că si
tuația celor 25 de familii si
nistrate a fost rezolvată cu 
sprijinul consătenilor, nefi- 
ind necesar ajutor exterior. 
Toți copiii din satele subor
donate au fost găzduiți în 
comuna de reședință, ca să nu 
întrerupă frecventarea școlii 
pină la refacerea drumurilor. 
Tehnicienii Fabricii de zahăr 
din Tg. Mureș, întreprindere 
neafectată de calamități, s-au 
oferit să sprijine refacerea 
Fabricii de zahăr din Luduș. 
Ostașii și gradații unităților 
militare, angajați în această 
campanie, au atins înalte cote 
de eroism în timp de pace. 
Au început 
brăaăminte 
enumerarea 
nua...

In toată 
de cumpănă, sportivii orașu
lui Tg. Mureș n-au rămas o 
categorie indistinctă. Nume
roși cetățeni au adresat vi
brante mulțumiri membrilor 
secției de canotaj pentru ac
țiunile lor salvatoare, efectua
te cu bărcile, în ceasurile de

donațiile de îm- 
ji alimente. Și 
ar putea conti-

această perioadă

învolburare sălbatică a ape
lor, cînd au scăpat oameni de 
la naufragiu sau au transpor
tat alimente. Azi am vizitat, 
împreună cu Ion Bogdan, pre
ședintele C.J.E.F.S. Tg. Mu
reș, principalele baze sporti
ve ale orașului. Toate au fost 
serios avariate. Terenul de 
fotbal a stat sub o pătură de 
apă de aproape doi metri. 
Sala de gimnastică a școlii 
sportive, baza nautică, tere
nurile de tenis și de handbal 
sînt acoperite de mîl, semn 
că mareea plumburie {s-a pră
vălit și peste ele. Impractica
bile, deocamdată, credem că 
treptat ele vor fi recuperate. 
Azi (n.r. marți) activiștii, an
trenorii și sportivii au lucrat 
pe toate bazele amintite, pen
tru prevenirea unor degra
dări și mai mari. Vera Du- 
daș, A. Fodor, L. Torbk, an
trenorul emerit Fr. Cerhati, 
A. Florescu, L. Șbloși, F. Ba- 
rabaș, I. Barbu, M. Fazekaș 
sint numai cîteva nume de 
oameni angajați moral și con
cret în acțiunea de amendare 
a consecințelor calamității. O 
lăudabilă acțiune preventivă, 
realizată in ultimă instanță, 
a salvat de la înec planoa- 
rele clubului, evitindu-se ast
fel pagube de milioane.

In orașul atît de greu în
cercat de rîul de care și-a 
legat destinul, oamenii sînt 
în aceste zile gravi și labo- 
rioși. Rebustețea lor sufle
tească și reacția lor îndîrji- 
tă, întemeiate pe unitatea 
de conștiință creată de par
tid și de personalitatea to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
— prezent în cele mai grele 
clipe alături de cei loviți de 
natură, le dă o putere 
mare decît o are oarba 
hie, și credința fermă că 
mările acestei calamități vor 
fi anulate prin marile resur
se de omenie, de vrednicie și 
de putere de sacrificiu ale în
tregului nostru popor, hotărît 
să participe în totalitate, lan
sat și cu un devotament-limi- 
tă la acțiunile de restaurare.

mai 
sti- 
ur-

O-

nu
A-

— Săru-mîna ! îmi pare 
bine că te vedem din nou pe 
la noi. Unde te-ai ascuns a- 
tîta timp ?

— Nu m-am ascuns nică
ieri. Am stat cuminte la lo
cul meu de muncă. Am și fost 
găsită de către unii, mai în
setați de psihologie^ sporti
vă. Dar n-am mai bătut scă
rile și birourile C.N.E.F.S. 
bosisem.

— Nici in „Sportul" 
te-am mai citit de mult, 
ceeași cauză ?

— Răgușisem. Înțelepciunea 
populară mă sprijinea : nici 
popa nu toacă de două ori.

— Nu mi se pare o atitu
dine de combatant pe barica
dele științei.

— Se pare că nu am astfel 
de veleități. Dar energiile o- 
mului sînt limitate și nu e 
bine să le

— Este 
muncă de 
deauna a

Chiar nu mă înțelegi sau 
să animi discuția ? Am 
sentimentul inutilității: 

clamantis in deserto !
Și ce s-a schimbat de a- 

tunci ? S-a mai populat de
șertul ?

— N-aș putea spune exact. 
Poate un sentiment al culpa
bilității față de cei puțini, dar 
însetați. Sau poate pur și sim
plu mi s-au reîncărcat bate
riile.

— Sperăm că n-o să se des
carce prea repede.

— Asta depinde de consum, 
mai bine zis de consumator. 
Dacă va trebui s-o iau de la 
capăt și să argumentez utili
tatea psihologiei sportului, se 
vor descărca foarte repede. 
Și inutil. Dacă mă voi putea 
ocupa de miezul unei proble
me, cît de mici dar concre
te, se vor reincărca automat.

— Mai există activiști în 
mișcarea sportivă care nea
gă rolul pozitiv al psihologiei 
in acest domeniu ?

— Formal nu. Dacă îi în
trebi, toți răspund că sînt 
pentru..., că înțeleg importan
ța..., că vor să sprijine..., să 
trăiască... etc., etc. Dar, de 
fapt, la o adică, atitudinile 
față de știință (și nu numai 
față de psihologie) diferă ra
dical.

irosești.
totuși vorba de o 
pionierat, care tot- 
cerut sacrificii.

adi-

vrei 
avut 
vox

— Ce înseamnă „la o 
că" ?

— Piatra de încercare 
participarea. Participarea atît 
la investigații cit și la apli
carea rezultatelor. Se spune 
că iubirea se verifică prin 
dăruirea de sine, prin putința 
de a te depăși, de a sacrifica 
ceva. Tot așa se întîmplă și 
cu dragostea pentru știință.

— Asta implică însă un pro
centaj de risc...

— Desigur. Cine nu are cu
rajul de a risca, nu va cîș- 
tiga niciodată. Important este 
să pornești cu credință în efi
ciența științei.

— Dacă vorbești de credin
ță, ieșim din sfera științei.

— Nu, de loc. Pentru a rupe 
cercul vicios al lipsei de în
credere — neparticipare — 
imposibilitate de a cîștiga în
crederea, trebuie să intervină 
fie o credință în Știință, cu 
Ș mare, 
nefericit, 
trativă.

— Mi 
este o contradicție între ra
ționalismul omului zilelor 
noastre și dorința de a găsi 
o încredere apriorică.

— Să încerc să te conving 
printr-o analogie, chiar dacă 
va suferi de viciul tuturor a- 
nalogiilor. Ca să te vindeci 
de 
să 
în 
în 
iei 
nu 
mori. Dar chiar dacă reușești 
să te vindeci de la sine, mal 
bine zis prin forța organis
mului, nu vei ști niciodată 
dacă medicul și medicina au 
avut dreptate sau nu și nici 
cu cit ai fi putut ajuta orga
nismul în lupta sa cu boala, 
pentru a grăbi sau a desă- 
vîrși procesul de vindecare.

— După cum și cosmonauții 
au pornit la drum cu o ne- 
sfirșită încredere în știință. 
Altfel nu o făceau. După cum 
vezi, eu unul fac parte dintre 
credincioși. Iți doresc să întîl- 
nești cît mai mulți.

— Iți mulțumesc. La re
vedere.

este

fie 
o

se

cazul mult mai 
măsură adminis-

pare totuși că

o boală, trebuie mai iutii 
ai încredere în medic și 
medicină. Altfel nu crezi 
diagnosticul medicului, nu 
medicamentul recomandat, 
urmezi tratamentul și...

ludith MOSCU

Am un fel de soare pe 
la ferestre, ciripesc cu o 
tristă vioiciune cîteva pă
sărele, parcă s-ar însenina, 
dar nu am energia nece
sară observațiilor critice. 
N-am puterea să-mi judec 
semenii, n-am chef de 
chef, n-am nici o dorință 
să vă spun ce cred des
pre și ce gindesc cu pri
vire la... N-am puterea să 
mă enervez nici măcar 
pentru folosirea acestui 
adjectiv neromânesc: „ca- 
lamitat", în locul îndăti
natului „năpăstuit"... Care 
adjective ? Care observa
ții, care chef, ce dorințe, 
care păsărele, ce fel de 
telecronică ? Cînd se abat 
peste noi asemenea neno
rociri — la plural, căci 
niciodată o nenorocire nu 
vine singură — nu e u- 
man să ai spirit critic, 
chiar dacă spiritul critic e 
tot ce 
cerul, 
același 
putut 
săptămina 
cută potopul a- 
acela de dureri — 
atunci să mă la- 

sînt 
refuz

ne-a dat mai bun 
Dar dacă 
cer 

trimite 
tre

la Sărmaș «d ecrietn des
pre brigadierii care con
struiau conducte de gaze, o 
vedeam pe Unirea-Dej 
jucînd (n w, •— fi deodată, 
copilărește, mă podideau 
lacrimile pentru fotbalul 
care se joacă M Transil
vania. Mă uitam ca pros- 
tu' la baschet și mintea 
mea de telesportto se du 
cea nestrunită la toate e- 
chipele aceleea ardelenești, 
cu fotbalul lor curat, cin
stit, cu stadioanele lor... 
Doamne, ce iarbă dumne
zeiască am găsit o dată 
tntr-o poiană lîngă Bistri
ța Năsăudului, căzînd de 
pe bicicletă, în timp ce 
Mândrie rîdea de mine și 
mă chema să plecăm mai 
departe, să călărim nu 
știu unde. Vedeam cai 
morți, biciclete moarte, nu 
mai vedeam iarbă, și de 
fiecare 
femeie

ne-a

Pregătirile atleților pentru concursul

Sub semnul
selecției

republican de primăvară

se-n pace, 
gata să-i 
bunătățile, 
știu că fără 
fără ele, îmi 
fi și mai greu.

Mărturisesc 
In săptămîna asta» 
n-am vrut nici un 
telesport. Singurele emi
siuni care m-au interesat 
au fost telejurnalele (de 
seară și noapte). Regretul 
nerușinat că nu puteam 
vedea în întregime basche
tul mondial — nu m-a în
cercat. Luni noapte, cele 
10 minute din Brazilia — 
Iugoslavia nu mi-au spus 
nimic. Duminică, la 16, so
vieticii cu cehoslovacii mi 
s-au părut plicticoși (poa
te că așa și era, azi în 
baschet totul se rezolvă 
simplu de la cotele 2,00 m 
_  2,15 m) — văzusem 
minute întregi de apă tur
bată peste cîmpurile noa
stre, prin casele noas
tre, văzusem televizoare 
curgînd la vale alături de 
vite și mese și... Aveam 
alte imagini pe retină șl-n- 
totdeauna filmul din capul 
nostru, durerea din suflet 
sînt mai puternice, infinit 
mai puternice decît ener
varea lui Zarmuhamedov 
ratînd un coș. Sergio și 
Ciosici știau de ale lor — 
eu știam de ale mele, a- 
veam filmul meu de tele
viziune în care dormeam 
o dată tntr-o șură Ungă 
Dej, în fin, tînăr ostaș, 
plecam cu Mândrie și Tic

fel de

dată cînd apărea o 
printre ruinele 

pustiului de apă, 
mă gîndeam dacă 
nu « la fata a- 
ceea care 
Mod (sau 
Luduș!), 
noapte cu 
în urrrtă cu 
ani, m-a întrebat, 
mîngîindu-mă, dți 
ani am. Și cu o 
pietate care nu-mi 
este în 
începeam, 
aceea, să număr 

și să numesc — înmărmu
rit în fața Imaginilor in
credibile — oamenii cu- 
noscuți pe acolo, de la co
lonei și locotenenți care 
m-au învățat să trag cu 
pușca și să curăț calul, 
pînă la scriitori, de la fri
zeri și actori, pînă la ex
treme stingi și halfi în e- 
chipe de rezerve. Mă 
încurcam, rătăceam t Coș- 
terul era locotenentul meu 
de artilerie, sau fundaș la 
Unirea Dej? Era parcă un 
inter la Gherla, cum îi zi
cea — Roșea, sau Roșea îl 
chema pe cofetarul din 
Sighișoara...? Nu plîngeam 
în timpul filmului meu. 
Era rouă ierbii, intr-o di
mineață, de mult, cînd am 
plecat să jucăm fotbal in
tr-un luminiș lîngă Lipova, 
soldați intr-o oră de re
paus, după o noapte pe 
cai — rouă aceea rătăcea 
luni noaptea pe obraizul 
meu.

Poate că se înseninează, 
și săptămîna viitoare vom 
avea suflet să discutăm 
despre Năstase, Țirl, Ashe, 
Passarel, și chiar Guadala
jara. Căci, fără suflet — 
„sufletul 
velișuri", 
Crișuri...

lîngă 
lîngă 

tntr-o
lună, 
20 de

fire, 
după

acela-n trei în
de flăcău de pe

BELPHEGOR

Sîmbătă și duminică pe 
„Republicii" va avea loc con
cursul republican de primă
vară al atleților seniori, care, 
avînd rolul de a verifica ac
tualul stadiu de pregătire a 
alergătorilor, săritorilor și a- 
runcătorilor noștri, va consti
tui deci, un veritabil con
curs de selecție pentru alcă
tuirea loturilor republicane în 
vederea întrecerilor interne și 
internaționale ale acestui an.

Ne-am dus duminică la 
Centrul „23 August" pentru a 
urmări un obișnuit concurs 
de copii și n-am fost surprinși 
cîtuși de puțin văzînd, în 
mulțimea de copilandri de-o 
șchioapă, cîteva tricouri albas
tre cu tricolorul pe piept — 
semn că purtătorii lor urcase
ră, deja, pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului unui 
campionat național. Pînă la

concurs mai erau cîteva zile 
și, în anticamera marilor per
formanțe sportive, duminica 
e o zi obișnuită, în care odih
na este condiționată exclusiv 
de planificarea antrenamente
lor și concursurilor.

...L-am văzut astfel la 
cru“ pe primul român 
va sări probabil 17 m 
triplusalt. Calitățile pe 
ie are și seriozitatea de 
dă dovadă în pregătire îl fac 
pe Corbu unul di wire candida- 
ții cei mai bine plasați în lupta 
pentru supremația mondială a 
„cangurilor". L-am văzut du
minică, la ora prînzului, cînd 
ceilalți părăseau stadionul, fă- 
cînd „încălzirea" cu o conștiin
ciozitate care ne-a amintit-o 
Pe Iolanda Balaș...

...L-am văzut lîngă groapa 
de prăjină pe Dinu Piștalu,

ȘTIRI LA ZI
• Alte întreceri susținute de scrimerii italieni • Trăgătorii 
la Poznan, la Cluj • Prezențe românești la turneele de 

Magdeburg
italieni prezenți 
triunghiular de 
au susținut se-

da 
(a

Carol Corbu, suprem efort spre 
pregătind, împreună cu antre
norul său, prof. M. Berbeca- 
ru, zboruri cît mai înalte. 
Bucuros de recordul realizat 
cu o săptămînă în urmă, era în 
același timp trist, căci lipsa 
prăjinilor îi întîrzie progresul 
către cele „17 picioare" (5,18 
m) rezultat cu care ar intra 
în „lumea bună" a celor mai 
renumiți săritori. Ne-a măr
turisit că forma ascendentă în 
care se află are și un substrat... 
psihic : „Pînă acum mă „ba
team" numai cu Astafei. Cîș-

Să te întorci cu încredere la Cluj!
u mai rămas doar 40 de 
zile pînă cind tînărul 
IOAN ALOAȘ se va în

toarce la Cluj, orașul natal de 
care s-a despărțit acum 4 
ani, cind a trebuit să ia dru
mul Găieștiului — locul pe
nitenței sale minore (Institu
tul de reeducare) — unde ur
ma să rimină pînă la ma
jorat.

Știam că este un handbalist 
excelent (finalele republicane 
ale institutelor de acest pro
fil o dovediseră din plin) și 
voiam 
sportive 
post-institut 
fesionale 
ploma de 
de meserii 
care Aloaș

Lucid și
— cum sînt, de altfel, majori
tatea tinerilor care și-au pe
trecut adolescența în alt con
text decît căldura familiei și 
ambianța plină de farmec a 
prietenilor — Aloaș rezumă : 
„Aș vrea să joc în divizie. 
Dar cine știe ce m-așteaptă 
la Cluj ? !“ — se întreabă, 
făcîndu-mă să înțeleg, totoda
tă, că nu de el depinde, ci 
de aceia cărora o să le soli
cite, ulterior, o legitimare.

Iar aceia — crede interlocu
torul meu — vor evita, cind 
îi vor descoperi antecedente
le, să-i acorde credit. Ante
cedente care, rezumate sub 
emblema: „Institut de reedu
care", sună alarmant, dar 
care, în fond, se reduc la 
o clipă de rătăcire trăită la 
14 ani.

Și iată-ne coborînd — ca 
într-o istorie tristă și străină
— in seara aceea geroasă din 
decembrie ’66, intr-un parc de 
la marginea Clujului. Patru 
puști, intîrziați peste ora per
misă virstei lor, trag, pe rînd, 
dințr-o țigară. Priza îi nar
cotizează. Ar dori-o repetată, 
dar „Snagovul", consumat fu-

să-i aflu proiectele 
— legate de perioada 

■, de cele pro- 
edificîndu-mă di- 
absolvent al școlii 
(mecanici auto) pe 
a absolvit-o recent, 
foarte circumspect

sese singura rezervă. Scăpa
rea ?

— Chioșcul din curtea școlii 
alăturate, lansează puștiul 
blond și toți escaladează gar
dul, luind cu asalt ghereta ce 
ascundea „hașișul" mult dorit. 
Și astfel, conținutul ei de cio
colată și țigări este trecut, 
curînd, în buzunarele lacome 
ale celor patru „invadatori".

Mai fericiți ca niciodată, 
„eroii" fac drum întors, ur- 
mind ca, în singurătatea par
cului, să savureze proaspăta 
achiziție. Numai că, sub po
vara acesteia, puștiul blond 
care dăduse tonul tristei ex
pediții își amintește de o 
spusă a mamei: „Să nu te 
atingi de ce-i al altuia" și, 
într-o criză de conștiință, a- 
runcă intr-un boschet tot ce-i 
revenise din dreapta împăr
țeală și dă să fugă, vrînd 
parcă să uite de greșeală.

E, însă, tîrziu, faptele sînt 
consumate, omul de ordine 
pune deja întrebări.

Cel mai greu acuzat e, bine
înțeles, cel cu intenția. Adică, 
puștiul acela blond în care se 
identifica și talentatul hand
balist al liceului nr. 10.

★
Au trecut patru ani.
Peste 40 de zile, Aloaș

va întoarce acasă, la Cluj. Va 
aduce cu el diploma unei școli 
profesionale, certificatul ma
turității în gîndire și acțiune 
și recomandarea unei înalte 
pregătiri sportive.

Dovezi ale unei activități 
îndelungate și laborioase, 
care-i fac cinste și care-i vor 
sluji în noua viață pe care 
o va începe mîine.

Dar „cine știe ? !“ — revine 
el obsesiv, gîndindu-se că, în 
ochii drastici ai societății, va
loarea diplomelor și a certi
ficatelor scade imens sub pa
rafa : „Institut de reeducare".

Și asta, pentru că foarte 
mulți nu cunosc că aici —

se

ia aceste institute — se face 
tot atita carte ca și „afară", 
că se însușesc meserii pe mă
sura aptitudinilor fiecăruia, că 
se deprind legile unei vieți 
ordonate și corecte, că noțiu
nea de „datorie împlinită" este 
cuvint de ordine, că virtuțile 
sportului (cinste, curaj, loia
litate, modestie, devotament) 
sparg perimetrul arenei, 
stalîndu-se adine în „ 
fiecărui practicant.

■ ... Că tinerii, dornici de afir
mare (nu spunem reabilitare, 
considerîndu-l un cuvint prea 
dur vizavi de vîrsta la care 
copiii comit unele greșeli), se 
devotează trup și suflet unei 
activități, „de multe ori deve
nind niște țipi reprezentativi 
ai unui
— cum 
gogii ce 
terioară 
nit...

... Că suspiciunea este ome
nească dar, întinsă dincolo de 
limite, devine inumană, gene- 
rind frică și distpugînd sensi
bilități.

Iată cîteva elemente de care 
trebuie să țină seama aceia 
cărora li se va adresa, peste 
aproape două luni, tînărul 
sosit la Cluj cu diplome care 
poartă 
alarmă.

Privit fără suspiciuni și scu
tit de tracasări și tergiversări, 
el va recăpăta curlnd încre
derea și, odată cu ea, tinere
țea. Tinerețea de 
atita nevoie. După cum. 
care i-o redau au 
roadele acesteia.

Crezînd în existența unor 
spirite pedagogice și priete
nești, care urmează să prote
jeze și să îndrume o „tine
rețe" derutată, îi spunem 
blondului aceluia tăcut, tra
versat de întrebări: SĂ TE 
ÎNTORCI CU ÎNCREDERE 
LA CLUJ!

un nou record la triplusalt 
tiga el un concurs, următorul 
îl ciștigam eu; și as'ta se re
petă invariabil de 3—4 ani, 
incit ne-am și „plictisit" unul 
de altul. Cei 4,90 m reușiți de 
Ligor m-au pus însă pe glo
duri și pe... fapte, și cred că 
nici Petca (n.n. Astafei) nu-și 
va pune prăjina în... cui".

...Am fi vrut să vedem la 
antrenament și un aruncător 
de greutate, lîngă al cărui nu
me să putem alătura, pentru 
a treia oară în acest reportaj, 
cifra 17. Dar știți bine că asta 
nu se poate acum deși acest 
17 de la greutate e mult mai... 
mic decît cei pomeniți mai 
sus. Cineva ne-a promis, to
tuși, că nu peste mult timp... 
N-am vrut să-1 necăjim, dar 
n-am putut să nu ne gîndim

Foto: N. DRAGOȘ 
că sîntem singura țară — în 
care atletismul e o treabă se
rioasă — unde se sare la tri
plusalt mai mult decît se a- 
runcă la greutate. Și Corbu 
progresează continuu !!

Vladimir MORARU

Aminarea plenarei Comitetului

Federal de schi, bob și biatlon
Din motive obiective, plenara 

Comitetului Federal de schi, 
bob și biatlon, ce trebuia să aibă 
loc in ziua de 30 mai, se amină 
pentru data de 20 iunie.

• Scrimerii 
concursul

la București 
parat alte două întîlniri cu 
echipe de club din Capitală. 
Astfel, floretistele italience au 
evoluat în compania scrime- 
relor clubului I.E.F.S. (cu o 
formulă de 5 concurente), de 
care au dispus cu scorul de 
15—10 : Lorenzoni 4 v., Giu- 
dice, Collino și Oresti cile 3 v., 
respectiv Luminița Popescu 4 
v., Gabriela Ștefănescu 3 v., 
Rodica Văduva și Maria Voi- 
nea.

In același timp, echipa de 
spadă a „squadrei azzurra" a 
avut drept adversară formația 
Universității. La capătul unei 
întreceri echilibrate, spadasinii 
bucurșteni, cu un finiș mai 
bun, au reușit să-și aproprie 
victoria cu 11—5 (Sirbulescu 
și Cerea cite 4 v., Chifor 2 v. 
și Bălan, respectiv Cardone și 
Cipriani cite 2 v. și Vino).

• La sfîrșitul acestei săp- 
tămîni (23 și 24 mai), selec
ționatele de scrimă ale ora-

și Eisenach
șuiul Cluj vor 
tilnire amicală 
orașului Poznan 
trecerea va avea loc la toate 
probele. Se duc tratative pen
tru ca la concursul de floretă 
fete să participe și echipa 
Școlii sportive din Oradea.

susține o 
cu cele 
(Polonia).

in- 
ale
In- \
ihIa *

• In afară de Como (patru
laterul feminin de floretă Ro
mânia — Franța — Italia — 
Ungaria și trofeul „Floreta de 
argint"), cîțiva dintre scrimeril 
noștri fruntași vor fi prezent! 
sîmbătă și duminică în alte 
două concursuri internaționale, 
ambele în R.D. Germană.

La Magdeburg este progra
mat un turneu de floretă fete 
și spadă cu participarea a 
peste 100 de trăgători. România 
va fi reprezentată de Adriana 
Moroșan, Rodica Văduva, Iosif 
Sepeșiu, Al. Istrate, Nicolae 
Iorgu, Ștefan Moldanschi și 
Nicolae Marinescu.

La Eisenach va avea Ioc 
un turneu de sabie rezervat 
trăgătorilor sub 20 de ani. Din 
țara noastră vor participa sa- 
brerii Ion Pop, Cornel Marin 
și Emil Oancea.

Un nou

record

sector de activitate" 
ne informează peda- 
urmăresc evoluția ul- 
a elevilor din colo-

parafe ce pot stir ni

care are 
cei 

nevoie de

Nusa MU5CELEANU

Vorbeam, 
urmă, de 
număr mai 
amicale cu 
loare", 
pentru pregătirea boxerilor 
noștri în vederea celei mai 
mari competiții pugilistice a- 
matoare — turneul din ca
drul Jocurilor Olimpice. Por
neam de la cîteva constatări 
și anume : stilul diferit în 
boxul practicat de aceștia 
față de cel al europenilor — 
de exemplu —, handicapul 
psihologic 
nor astfel 
mărul tot 
xeri negri 
panți la J.O.

în drumul spre medalii sau 
spre trepte mai înalte ale po
diumului din arena „Mexico", 
Gîju. Silberman, Alexe, An- 
toniu și Cuțov, au fost sto
pați de boxeri de „culoare", 
primii patru pierzînd meciu
rile chiar înainte de limită. 
Concluzionînd că nu valoa 
rea acestor boxeri a fost de
terminantă în rezultatele res
pective, ci — în mod deose
bit — neadaptarea la stilul 
și la anumite procedee teh- 
nico-tactice specifice boxului 
lor, apreciem nevoia căutării 
și găsirii posibilităților de cu
noaștere, în confruntări ami 
cale directe, a unor asemenea 
viitori adversari.

Strădaniile federației de 
specialitate. în acest sens, au

ca

cu cîtva timp în 
necesitatea unui 
mare de meciuri 
adversari de „cu- 

mijloc ajutător

suportat în fața u- 
de adversari, nu
mai mare de bo
și mulatri partici-

dat roade. în lunile care ur
mează avem perfectate me
ciuri cu echipele reprezenta
tive ale S.U.A. și Ghanei. 
Problema care se ridică a- 
ciim, în legătură cu aceste 
întîlniri, este aceea a formării 
garniturilor noastre. Și, în- 
cercînd să analizăm acest 
aspect, trebuie mai întîi să 
răspundem la o întrebare : 
ce urmărim ? Vrem neapărat 
un rezultat de 8—3 sau
9—2 ?... în cazul acesta, ur
căm în ring pe Mihai, Ciucă, 
Dumitrescu, Gîju, Dobrescu, 
Cuțov, Silberman, Covaci, 
Chivăr, Monea și Alexe, și 
am răspuns la întrebare ! Re
zultatul ne va mulțumi, îl 
vom insera cu majuscule în 
palmaresul nostru și el ar 
confirma, încă o dată, valoa
rea actuală a pugilismului ro
mânesc. Mai mult. înfrînge- 
rea oricărui component din 
echipa de mai sus ar consti
tui o surpriză, ținînd seama 
de faptul că printre adversa
rii noștri nici un „nume1 
este consacrat pe plan 
național.

Nu putem afirma că 
tegoria semigrea, de 
avem, la ora actuală’ _ 
boxer mai bun ca Monea și 
că acesta nu ar avea prima 
șansă în apropiatele confrun
tări internaționale. Dar, în
trezărim noi posibilitatea ca 
Monea — precum și Ciucă, 
Gîju, Covaci sau Chivăr —

nu 
inter-

la ca- 
pildă, 

un

să ne 
de la 
măm că, introducîndu-i acum 
în echipă, vizăm experiența 
în fața boxerilor de „culoa
re" ? Nu cumva atunci, în 
1972, un Gyorfi sau Constan- 
tinescu, un Ivan sau Milial- 
cea, se vor speria de aseme
nea boxeri de culoare, așa 
cum s-a întîmplat la Mexico 
cu Gîju, Silberman și Alexe ?

De aceea, cred că unghiul 
sub care privim meciurile 
cu echipele Ghanei și S.U.A. 
trebuie să cuprindă în per
spectiva sa atît cît este nece
sar pentru un rezultat pe 
măsura prestigiului de care 
ne bucurăm, cît — în spe
cial — folosul pentru marile 
competiții care ne așteaptă 
în următorii doi ani.

Departe de noi gîndul ca, 
prin exemplele date, să anti
cipăm soluții pentru acum 
sau mai tîrziu și — cu atît 
mai puțin — să subestimăm 
valoarea apropiaților adver
sari. Dar, ca principiu, tre
buie să recunoaștem că i- 
deea perspectivei necesită o 
preocupare permanentă. In 
fond, prestigiul îl putem etala 
prin însuși faptul că acum, 
în 1970, avem asigurate — 
și le experimentăm — re
zervele necesare obținerii u- 
nor bune rezultate în marea 
confruntare din 1972.

mai reprezinte la J.O. 
Miinchen și să afir-

republican in

„Cupa Olimpia“

Cogjtgijtin

întrecerile de tir organizate de 
clubul sportiv Olimpia care s-au 
bucurat de o bună organizare au 
luat sfîrșit. Protagonistul ultimei 
zile a fost Lucian Glușcă (I.E.F.S.), 
care a depășit recordul republi
can la proba de pistol standard 
cu 3 p., realizînd 572 p. Un alt 
record republican a fost egalat 
de juniorul Ion Corneliu (Steaua) 
la proba de pistol sport, cu 571 p.

înainte de a trece la Înserarea 
rezultatelor tehnice din ultima zi 
de concurs, trebuie să menționăm 
că o serie de trăgători din lotul 
republican de seniori la uneia 
probe au concurat sub posibili
tățile lor. Timpul scurt care ne-a 
rămas pînă la confruntarea cu 
cel mal buni sportivi ai lumii de 
Ia începutul lui iunie trebuie să 
fie bine dozat, astfel ca lotul 
nostru să se prezinte la adevărata 
valoare la primele întreceri ale 
anului.

Rezultate : Armă aer comprimat 
40 f. picioare seniori : 1. N. Ro
taru (Metalul) 367 p, 2. T. Cotdea 
(Steaua) 361 p, 3. M. Satala (Vi
itorul Focșani) 360 p, 4. L. Cris- 
tescu (Steaua) 359 p, 5. P. San
dor (Steaua) 357 p, 6. o. Galea 
(I.E.F.S.) 348 p. junioare : 1. vic
toria Savovlci (Dinamo) 358 p. 2. 
Angela Tudorlcă (Dinamo) 356 p, 
3. Marina Vaslllu (Dinamo) 344 p. 
Pistol standard 60 t. seniori: 1. 
L. Glușcă 572 p. — record repu
blican, v.r. 369 p, 2. G. Maghiar 
(Dinamo) 553 p, 3. M. Dumitrlu 
(Steaua) 550 p, 4. A. Gered 
(Steaua) 536 p, 5. M. Nlță (Olim
pia) 523 p, 6. D. Marinescu (O- 
limpla) 520 p.

întrecerea dintre cluburile O- 
limpla București și Ujpești Dosza 
Budapesta a luat sfîrșit cu scorul 
de 19—11 în favoarea oaspeților.

P. GORETI
antrenor
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LOTUL DE TINERET-AKADEMIK SOFIA 1-1 (0-1)

hotărirea de demisie

de la conducerea tehnică 
echipei craiovene.

a ataca, 
compar
au ne- 

atît din

St. Coidum Isi menține

o- 
Ol- 

Bel- 
R. 
D.
60

JURNAL

la Ploiești
Azi, de la ora 17,30, stadio

nul Petrolul din Ploiești găz
duiește un meci internațional 
de fotbal între echipele Pe
trolul și Krakra Pernik, din 
prima divizie a campionatului 
Bulgariei.

A. VLASCEANU 
coresp. principal

Aseară, biroul clubului U- 
niversitatea Craiova a anali
zat cererea de demisie a an
trenorului Șt. Coidum, pe 
care a respins-o, socotind că 
nu sînt motive întemeiate 
pentru aprobarea ei. Antre
norul Șt. Coidum își menține 
însă hotărirea de a demisiona 

a

Meci restanță

în divizia C
laf Miercuri s-a disputat

Vatra Dornei meciul dintre 
echipa locală Minobrad și 
Victoria Roman (seria I) con- 
tînd pentru etapa din 17 mai. 

- După un joc viu disputat, 
au cîștigat gazdele la limită, 
cu 1—0 (0—0).

P. SPAC — coresp.

ieri. In divizia b
Seria I

<

CÎMPINA — 
STUDENȚESC 

(1—1). Studenții bucu- 
ii au plecat cu un punct

GLORIA BÎRLAD — ME
TALUL BUCUREȘTI 1—0 
(0—0). Joc echilibrat, în ge
neral. în prima repriză au 
dominat gazdele, iar după 
pauză oaspeții au avut iniția
tiva. Unicul gol a fost reali
zat de Mustață, în min. 49. 
Regretabil incidentul din 
min. 72, în urma căruia au 
fost eliminați Mateescu I 

(Metalul) și Mărgărit (Glo
ria). Mihai Moraru — Ploiești 
a condus excelent. (Solomon 
Eliade — coresp.)

POIANA 
SPORTUL 

4—1 r '■ 
reșteni au plecat — . . 
de la Cîmpina nu datorită 
jocului bun, ci mai ales da
torită durităților de care au 
abuzat După ce au deschis 
scorul în min. 8, prin Stan- 
ciu, la o fază confuză, oaspe
ții au fost egalați de Poiana 
în min. 22, prin Dănăilă. Gaz
dele au dominat în conti
nuare, însă înaintașii lor ori 
au fost opriți neregulamen
tar, ori portarul șl bara au 
împiedicat înscrierea golului.

A arbitrat cu scăpări loan 
Rusz (Tg. Mureș). (Eugen 
Stroe — coresp.)

PORTUL CONSTANȚA — 
PROGRESUL BRĂILA 1—0 
(0—0). „Portuarii" au rămas 
datori suporterilor lor, pre- 
stînd un joc încîlcit, lipsit 

‘de nerv, atacul irosind multe 
ocazii de a înscrie. Echipa 
brăileană a greșit tactic pu- 
nînd accent pe apărare, de
oarece ar fi putut realiza 
mai mult dacă juca deschis. 
Victoria echipei din Constan
ța este totuși meritată, întru- 
cit a deținut mai mult timp 
inițiativa. Unicul gol al par
tidei a fost înscris în min. 
84 de către fundașul Gheor- 
gache. A condus sub posibi
lități Emil Martin ■ “
rești. (C. POPA — 
principal).

CLASAMENT

Bucu- 
coresp.

1. Prog. Buc. 25 14 6 5 48-15 34
2. Metalul Tîrg. 25 12 5 8 40-33 29
3. Flacăra 25 11 4 10 34-31 26
4. Portul 25 12 2 11 34-32 26
5. Oțelul 25 9 8 8 28-28 26
• Metalul Buc. 25 9 7 9 26-30 25
F Poiana 25 10 5 10 29-34 25
8. Politehnica 25 10 5 10 26-35 25
9. Metrom 25 9 6 10 25-27 24

10. Chimia Sv. 25 10 4 11 24-27 24
11. Prog. Brăila 25 10 3 12 37-35 23
12. Sp. stud. 25 8 7 10 37-36 23
13. Ceahlăul 25 10 3 12 28-40 23
14. Dunărea 25 9 5 11 28-41 23
15. Știința 25 8 6 11 24-27 22
16. Gloria 25 8 6 11 35-42 22

Seria a II-a

r

C.F.R. TIMISOARA — 
C.S.M. SIBIU 1—0 (1—0).
Aproape 15 000 de spectatori 
au asistat pe stadionul C-F.R. 
din Timișoara la derbyul 
seriei a II-a. Jocul a fost 
plăcut, ambele echipe prac
ticând un fotbal bun, cu 
multe acțiuni de poartă. Ce
feriștii sînt cei ce au avut 
inițiativa și au reușit să în
scrie, imediat după începe
rea partidei, prin Stoian, în 
min. 2. După gol, localnicii 
au atacat în continuare, • dar 
unii dintre înaintași, ca de 
pildă Periatu și Speriosu, 
s-au pripit în fazele de fina
lizare și au ratat cîteva oca
zii bune de gol. După pauză, 
sibienii au jucat de la egal

• •Arbitrii meciurilor etapei 
a XXVI-a

SERIA I

Progresul Brăila — Chimia 
Suceava : R. Stîncan (Bucu
rești) ;

Sportul studențesc — Oțelul 
Galați : N. Mogoroașe (Craio
va);

Ceahlăul P. Neamț —• Po
iana Cîmpina : M: Rotaru 
(Iași);

Metalul București — Știin
ța Bacău : N. Cursaru (Plo
iești) ;

Politehnica Galați — Me- 
trom Brașov : A. Grigorescu 
(București);

Flacăra Moreni — Progre-

Arbitrul G. Ghemlngean 
condus bine următoarele 
mâții :

LOTUL DE TINERET : 
prea — Gruber, Cringașu, 
leanu, popovici, Dincuță, 
deanu, Caniaro (min. 40
lonescu), Florescu (min. 40 
Georgescu), Both (min. 
Ștefănescu), Bălan.

AKADEMIK : Goranov 
Cialev, Nekolev, Manolov, Za- 
firov, Anghelov, Bogdanov, G. 
Vasilev, I. Vasilev, Nikolov, 
Borisov.

Au marcat : I. VasUev (min. 
34) și R. lonescu (min. 48).

Nu căutăm nod în papură. 
Nici nu intenționăm să dete
riorăm moralul reprezentati
vei de tineret, acum, nu cu 
multe zile înaintea plecării 
spre „Balcaniadă", dar — 

pentru afirmația care urmea
ză pledează deopotrivă sco
rul, cît și opinia celor peste 
2 000 de spectatori, nemulțu
miți ieri — „cadeții‘f lui Cer
năianu și Tătaru au practi
cat, iarăși, un fotbal slab, 
cu prea multe acțiuni aflate 
sub semnul întîmplării...

în fața unei echipe ambiți
oase, care n-a făcut altceva, 
însă, decît să paseze, să pa
seze la nesfîrșit, Beldeanu, 
Florescu și compania au re
petat erorile din meciul cu 
Franța, abandonîndu-se unor 
prelungite dueluri fizice și ur
mărind golul — stereotip și 
nelucid — printr-o „ploaie" 
de centrări trimise spre bu-

Ia egal cu gazdele și au fost 
pe cale să egaleze, dar Nis- 
tor (min. 55) și Ungureanu 
(min. 83) au pierdut bune 
ocazii de a înscrie. Ultimele 
minute ale partidei s-au 
disputat pe o ploaie puter
nică, ce a împiedicat pe ju
cători să controleze mingea.

A arbitrat foarte bine A. 
Bentu (București)- (C. Crețu 
-coresp)

ELECTROPUTERE CRA
IOVA — POLITEHNICA TI
MIȘOARA 0—0. Stadionul 
Tineretului a găzduit miercuri 
după-amiază meciul dintre 
formația locală Electroputere 
și Politehnica Timișoara. în 
prima parte a partidei jocul 
a fost echilibrat; totuși, oas
peții au contraatacat pericu
los, ratînd o bună ocazie de 
a înscrie, f_ .. ’ ....
Dobîndă. După pauză, era- 
iovenii au controlat mai 
mult jocul, dar au fost im- 
preciși în fața porții. A ar
bitrat foarte bine I. Dră- 
ghici-București. (V. Popovici, 
coresp.)

CLASAMENT

1. C.F.R. Tim.
2. Minerul B.M.
3. C.S.M. Sibiu
4. Polit. Tim.
5. Olimpia S.M.
6. Electroputere
7. C.S.M. Reșița
8. Vagonul
9. Metalul Hd.

10. Olimpia Or.
11. Min. Anina
12. C.F.R. Arad
13. Metalurgistul
14. Gaz metan
15. Chimia
16. Met. Tr. Sev.

în min. 27, prin . •• ?

Băcăuanii

20 12 6 7 35-18 30
24 12 5 7 24-12 29
25 11 7 7 24-22 29
25 11 5 9 43-29 27
24 12 3 9 28-26 27
25 1.1 5 9 27-33 27
24 10 6 8 29 21 26
24 0 7 8 22-21 25
25 10 4 11 28-25 24
24 10 4 10 36-38 24
25 11 1:13 40-35 23
24 9 5:L0 33-34 23
24 9 3 12 21-28 21
24 9 2 13 23-35 20
24 8 3:13 21-35 19
24 7 2 15 17-39 16

La Steagul roșu antrenamente zilnice
în programul antrenorului 

Valentin Stănescu sînt pre
văzute antrenamente zilnice 
cu elevii săi. La ședințele de 
pregătire iau parte toți jucă
torii. O singură excepție : 
Gy.orfi, la reîntoarcerea din

Ambii portari
ai Farului

în tratament medical

ei. Ștefă- 
sînt încă 
— acuză 
nu poate 

pregătirile

După meciul susținut du
minică, în cadrul 16-imilor 
„Cupei României", la Rm. 
Vîlcea, în compania Chimiei, 
fotbaliștii de la Farul Con
stanța își continuă pregăti
rile. în fiecare zi, constăn- 
țenii fac antrenamente sub 
conducerea celor doi tehni
cieni ai echipei, Cosmoc și 
Hașoti. La pregătiri sînt pre- 
zenți toți jucătorii valizi, 
fiindcă doi dintre 
nescu și Stancu. 
nerefăcuți. Primul 
dureri la umăr și 
participa la toate 
— continuă tratamentul în 
urma traumatismului suferit 
într-o partidă amicală dis
putată la București cu echi
pa Rapid, iar cel de-al doi
lea — a fost operat de cu- 
rînd de menise și este în 
convalescență. După părerea 
medicului echipei, ambii se 
vor reface în scurtă vreme.

a diviziei B
sul București : G. Birsan (Ga- • 
lăți);

Dunărea Giurgiu — Gloria 
Bîrlad : G. Motorga (Bucu
rești).

SERIA A II-A
Politehnica Timișoara — 

Metalul Hunedoara : S. Patkoș 
(Oradea);

Chimia Rm. Vîlcea — C.F.R. 
Timișoara: V. Pădureanu
(București);

Minerul Anina — Vagonul 
Arad: M. Biolan (Tr. Severin);

C.S.M. Reșița — Electro
putere Craiova! S. Drăgulici 
(Craiova).

turtle lui Goranov cu o în
căpățânare demnă de o cauză 
infinit mai bună.

Dacă apărarea — cu o notă 
specială pentru elasticul Ol- 
•teanu — și-a făcut în general 
datoria, reproșurile noastre 
vizînd în special maniera — 
prea riscantă — de 
atunci celelalte două 
timente ale echipei 
mulțumit profund, 
punct de vedere al ansamblu
lui, cît, mai ales, al randa
mentului individual.

Beldeanu a muncit mult, 
dar a muncit zadarnic. Din- 
cuță, omul de care profesorul 
Cernăianu își legase mari spe
ranțe la centrul terenului, a 
fost o prezență mai degrabă 
fantomatică. Caniaro s-a do
vedit — nu pentru prima oară 
— fricos și dezechilibrat, iar 
Florescu, altfel bine Inten
ționat, a fost de prea multe 
ori surprins în contre-pied...

In aceste condiții — lîngă 
un Bălan ale cărui virtuți fi-

intre două jocuri
(Urmare din pag. 1)

losit și ca fundaș central (in 
locul lui Lupescu), comportin- 
du-se bine. Dan a corespuns 
din punct de vedere al efor
tului, nu insă și in ceea ce 
privește plasamentul. Lupescu 
a acționat cu o oarecare lipsă 
de claritate, puțin cam greoi. 
Deleanu, care a fost folosit și 
pe postul de fundaș lateral 
dreapta și pe cel de fundaș 
lateral stingă, s-a arătat mai 
bun in repriza secundă, cind 
a evoluat ca fundaș dreapta. 
Dintre mijlocași, cea mai bună 
comportare a avut-o Gher- 
gheli. Dinu a dovedit o slabă 
adaptare la căldură și la alti
tudine, fiind unul dintre ju
cătorii cu randamentul cel mai 
scăzut. Radu Nunweiller a 
început bine, a creat cîteva 
acțiuni frumoase, dar spre sfîr- 
șitul reprizei a căzut fizic, 
cam in același timp cu Dinu, 
Lucescu și Domide.

Dintre atacanți, cea mai 
bună comportare a avut-o Tu- 
fan. De asemenea, Neagu a 
corespuns atît ca înaintaș cen
tral, cît, mai ales, ca aripă 
dreapta. Dobrin, care a jucat 
în repriza a doug,,...jș-4 mișcat

ceva din
Meciul disputat la Roman 

în „16"-imile „Cupei" a con- 
• stituit un bun prilej de a se 
trage unele concluzii asupra 
stadiului de pregătire a echi
pei Dinamo Bacău.

Cu toate că în această fază 
a „Cupei României" dinamo- 
viștii băcăuani au obținut 
victoria și s-au calificat în 
„optimi", antrenorul lor, Va- 
leriu Neagu, nu a fost mul
țumit de evoluția elevilor 

turneul din Mexic, a con
tractat o pleurezie și, deci, 
a absentat de la antrenamen
te. In prezent, extrema stin
gă brașoveană este refăcută 
și săptămîna viitoare se va 
alătura colegilor săi la pre
gătiri.

Duminică, la Brașov, Stea
gul roșu va susține o întîl- 
nire amicală internațională 
în compania formației Kra- 
kra Pernik din Bulgaria.

Pentru săptămîna viitoare, 
este prevăzută o partidă 
amicală, probabil cu o echi
pă din localitate. Toate fon
durile realizate cu acest pri
lej vor fi donate familiilor 
din județele calamitate.

Intr-o vreme, eînd fotbalul nos
tru mergea șchiopă tind șl nu 
putea să scoată, sezoane întregi, 
decît „un cartof-doi cartofi", de 
pe atîtea hectare de speranțe, se 
spunea mereu că ar trebui să 
aducem neapărat antrenori stră
ini, ca unic remediu salvator.

Se dădea astfel un certificat de 
debilitate profesională tehnicieni
lor noștri, deși munca de instrui
re și de perfecționare a acestora 
era amplă, făcută cu serioase sa
crificii — și cu rezultate evidente 
— de către oficialitățile de resort.

Timpul, Insă, a validat opinia 
celor care vedeau altfel lucrurile, 
continuînd să acorde girul lor 
antrenorilor români, iar activita
tea unora dintre ei, solicitați și 
plecați peste hotare, este o con
firmare peste care cu greu s-ar 
mai putea trece acum.

Teodorescu face o frumoasă fi
gură la Altai Izmir, Oană a ob
ținut, foarte repede. rezultate 
bune în Grecia, iar Traian Iones- 
cu a asigurat, de pe acum, echi
pei sale adoptive Fenerbahcâ titlul 
național al Turciei, cu 3 etape 
înainte de terminarea campiona
tului I

La Dinamo București, Traian a 
muncit mult pentru construirea 
unei formații așa cum și-o dorea, 
pe unii jucători l-a ^văzut'' și 
i-a adus în club — el l-a desco
perit pe Luce3cu, Dinu șl Duml- 
trache — pe alții l-a format din 
cadrele proprii, a găsit întotdeau
na soluțiile tehnice cele mal po
trivite șl liantul moral fără de 
care sudura între jucători nu este 
posibilă șl nu este posibilă echipa 
în sine( concepută ca un tot or-

mai

zice nu pot compensa pueri
lele erori de tehnică — sin
gurul care a dat din coate 
pentru a împinge jocul spre 
poarta bulgară a fost Both, 
un Both mai voluntar și 
inspirat ca altădată, pe 
deva mai scăpat de sub 
vara unei glorii sosite 
neașteptate și. poate, pe 
drept.

Neîndoios, ieri reprezenta
tiva noastră de tineret a jucat 
ceva mai bine decît în me
ciul cu Franța, dar ea conti
nuă să reclame deopotrivă 
„ochiul" coordonatorului, cît 
și „piciorul" omului de gol, 
jucătorul acela percutant și 
nemilos cu apărarea din (ață.

Soluția cu Ștefănescu — a- 
celașj blazat rătăcitor pe ga
zon — ni se pare pe cît de 
romantică, pe atît de nejusti
ficată.

Și, gîndind, timpul încercă
rilor a cam trecut...

Ovidiu IOANIȚOAIA 

foarte greu. Se pare că a su
ferit cel mai mult din cauza 
căldurii. De la Tătaru se aș
tepta mai mult, dat fiind fap
tul că este mai bine aclima
tizat decît ceilalți jucători. EI 
nu s-a ridicat, ca randament, 
deasupra celorlalți ; rămine to
tuși o bună rezervă".

Următorul meci public al 
echipei noastre va avea loc 
în compania echipei locale 
Atlas, pe stadionul Jalisco, 
unde sînt programate meciu
rile din cadrul turneului final.

Echipa Atlas va recurge la 
patru întăriri : Albino, Pereda, 
Muro (de la Toluca) și Bram- 
dila, de la clubul local Oro.

Alte noutăți : Cehoslovacia 
joacă joi (n.r. azi), pe Jalisco, 
cu echipa Oro din Guadalajara. 
Anglia a părăsit Mexicul, ple- 
cînd în 
baliștii 
Bogota, 
ționala 
Ramsey 
meciuri 
rului, după care, în ziua de 
28 mai, vor reveni în Mexic.

în încheiere o declarație a 
antrenorului Ramsey. „Voi fixa 
lista celor 22 de jucători abia 
Ia înapoierea noastră din Ame
rica de . Sud”, .. i

-1 
au învățat

America de Sud. Fot- 
englezi vor evolua la 
unde vor întîlnl na- 
Columbiei. Elevii lui 
vor mai susține două 
în compania Ecuado-

săi. El ne-a declarat că se 
aștepta la o ripostă dîrză 
din partea divizionarei G 
Victoria Roman, dar el dă
duse indicații elevilor săi să 
presteze un joc asemănător 
celor din campionatul divi
ziei A. Totuși, pe gazon, lu
crurile s-au întîmplat altfel. 
Băcăuanii s-au angrenat în- 
tr-un joc de uzură și astfel 
rezultatul a stat mult timp 
sub semnul incertitudinii.

Antrenorul V. Neagu a dis
cutat aceste lucruri cu ele
vii săi și în antrenamentele 
care au loo zilnic se caută 
remedierea deficiențelor teh- 
nico-tactice observate.

„Cupa Mexic 70

disputa

«

Federația română de fotbal 
ne-a comunicat că, din cauza 
calamităților naturale abătute 
asupra unor județe ale țării 
a hotărît să anuleze dispu
tarea competiției dotate cu 
„Cupa Mexic '70“.

BAtONULe R07UND
ANTRENORI DE EXPORT ?

de

In
1n

ganic, șl nu adunarea întîmplâ- 
toare de fotbaliști.

Firește, el s-a bizuit mult șl pe 
„ultimii mohicani" ai marii pro
moții dispărute șl din care mal 
rămăseseră doar Datcu și Nun- 
welller III, — însă, în rest, a 
trebuit să ia totul de la capăt, 
meșterind cu pricepere și sîrg la 
edificarea unei noi reputații.

Succesele lui Traian lonescu ne 
bucură, pentru el însuși și pen
tru buna propagandă făcută nu
melui românesc, dar ne și în
tristează într-o măsură — mal 
mare, încă — fiindcă am fi dorit 
ca munca lui să rodească pe sta
dioanele țării noastre. Cînd am 
un specialist în plantarea pomilor 
fructiferi nu-1 arendez vecinilor 
de tarla, cl îl pun. mal întîl, să-mi 
înfrumusețeze grădina proprie " 
sub pridvorul casei părintești.

Există o curbă de evoluție 
cariera unui antrenor, ca și . 
aceea a unul jucător de fotbal.

Cam pretutindeni — de aseme
nea șl la noi — s-au Instituit anu
mite restricții la exportul de ju
cători, aprecilndu-se, în mod just, 
că fotbaliștii de clasă aparțin, cel 
puțin pînă la o anumită vîrstă, 
patrimoniului sportiv național.

Nu vedem de ce nu l-am privi 
la fel șl pe antrenori, fiindcă așa 
cum nu avem duzini de jucători 
excepționali, nu dispunem nici de 
prea mulțl antrenor, mari, ca să 
ne dispensăm senini de serviciile 
lor.

Șl antrenorii — întocmai ca șl 
jucătorii — pot ajunge la un pla
fon al posibilităților lor, la un 
punct de stagnare care anunță 
inevitabilul declin, și atunci este 

Mexicani ? Nu. Belgieni, care 
mândrie.

O DUBLĂ PASIUNE : 
FOTBALUL 

Șl GEOGRAFIA
Patrick Hart este fericitul 

cîștigător al anchetei lansate 
de revista engleză de speciali
tate „World Soccer", pentru 
desemnarea echipei ideale a 
Angliei la campionatul mon
dial din Mexic. Pe baza votu
rilor acordate de cititorii cu
noscutei reviste, această echi
pă arată astfel : Banks — 
Wright, J. Charlton, Moore, 
Cooper, Mullery, B. Charlton, 
Peters, Ball, Hurst, Lee.

Patrick Hart, împreună cu 
alți 40 de cititori, a indicat a- 
ceastă echipă, totuși numai 
Patrick a intrat, prin voia 
sorților, în posesia mult invi
diatului premiu : o călătorie 
în Mexic, pe durata campio
natului mondial. Interesant de 
arătat că tînărul cîștigător. în 
vîrstă de 20 de ani, este stu
dent la Facultatea de geogra
fie a Universității 
astfel îneît el se va 
voiajul în Mexic 
puncte de vedere : ca iubitor 
al fotbalului și ca pasionat al 
geografiei. Iată, de altfel, ce 
a declarat Patrick Hart: „îmi 
place să călătoresc și. ca stu
dent Ia Facultatea de geogra
fie. posibilitatea de a vizita 
Mexicul mă va ajuta în stu
diile mele universitare". în 
ceea ce privește șansele echi
pei favorite, el crede că An
glia Va deveni' campioană 
mondială. înaintea Braziliei și 
Belgiei.
IAȘIN INCLUS ÎN LOTUL 

CELOR 22
Celebrul fotbalist sovietic 

Lev Iașin, în vîrstă de 40 de 
ani, va pleca în Mexic fiind 
selecționat în lotul celor 22. 
Hotărirea a fost luată de an
trenorul Kacialin, deoarece 
portarul titular al echipei, 
Rudakov, a fost accidentat de
venind indisponibil pentru o

Leicester, 
bucura de 
din două

Si

justificat să ne dăm asentimentul 
pentru plecarea acestora în țări 
cu un fotbal mal puțin dezvoltat 
și unde el pot fi încă foarte utili.

Dar cred că n-ar trebui să ne 
dispensăm prea ușor de antreno
rii aflați în plină ascensiune, de 
care avem atît de multă nevoie, 
pe acest urcuș greu al definitivei 
consacrări internaționale.

L-am ales pe Tralan lonescu 
pentru a Ilustra această teză, pă- 
rîndu-ml-se a fl unul din cele 
mai concludente exemple, dar 
vreau să rețin ideea, nu persoa
na, in această problemă care nu 
ml se pare de loo neglijabilă.

Există în țara noastră antrenori 
înzestrați cu o putere de muncă 
extraordinară, cu perseverență, cu 
o bună orientare și posedind o 
concepție bine cristalizată despre 
activitatea lor.

Dacă sînt lăsațl să lucreze, po
trivit gîndului șl intențiilor lor, 
fără imixtiuni sau tendințe de 
a-1 subordona aparatului adminis
trativ, de a le măcina autoritatea 
morală asupra jucătorilor sau de 
a Ie știrbi personalitatea, acești 
antrenori vor putea să ridice din 
ce în ce mai sus nivelul echipelor 
noastre de club și, implicit, clasa 
fotbalului românesc.

Avem nevoie de antrenorii noș
tri cel mai buni aflați în plină 
formă a carierei lor, — șl eu 
unul nu m-aș grăbi să le dau 
blnețl de drumeție.

Ba, parcă aș trimite și 
plecați ------- ’ —

— însă 
vatră...

celor 
„carte" de reîntoarcere 
nu șl de lăsare 1 — la

Petre STEINBACH

și-au. cumpărat tradiționalele sombreros, pe care le poartă cu
Telefoto i A.P.—AGERPRES

perioadă de 20 de zile. Pînă 
în prezent, Iașin a participat 
la trei campionate mondiale : 
Suedia (1958), Chile (1962) și 
Londra (1966).

PRIMELE SUVENIRURI

în orașele care vor găzdui 
întrecerile „El Mundial ’70“ 
au fost puse în vînzare prime
le artizanate și mici suveni
ruri. în magazinele special a- 
menajate cu „El Mundial ’70“ 
au apărut nu mai puțin de 30 
de obiecte care consemnează 
evenimentul : diferite cărți 
poștale ilustrate, scrumiere, 
cuțitașe, bibelouri, baticuri, 
cămăși și pulovere purtînd 
inscripția „Mexico '70“, discuri 
și obiecte din cristal. în pri
mele zile, magazinele au fost 
luate cu asalt (deocamdată* de 
mexicani) și rafturile au fost 
aproape golite. Vînzătorii au 
asigurat însă că pentru turiștii 
străini există stocuri care nu 
vor fi puse în vînzare decît 
după 1 iunie.

EFECTELE ALTITUDINII...

Englezii s-au covins după 
primele antrenamente că în 
atmosfera rarefiată a platou- 
rilor mexicane, la altitudinea 
de peste 2200 m„ mingea de 
fotbal se deplasează mai repe
de și mal sus. încercînd să 
execute cîteva lovituri de cor
ner, Mullery n-a reușit să tri
mită nici una în fața porții, 
toate trecînd de marginea te
renului. „Aici — a spus el — 
dacă vrei să dai o pasă de 
doi metri, mingea parcurge 
aproape jumătate din teren".

★
Antrenorul Guilermo Mata

moros, care supraveghează 
antrenamentele echipei Sal
vadorului, a declarat că jucă
torii acestei formații se adap
tează greu la condițiile clima
tice și de altitudine ale pla- 
tourilor ju-Cîțivamexicane.

*

★ *

populară 
poate fi 

șt Ia

Muzica 
slovacă 
ascultată 
Guadalajara. Dar
se poate și dansa, 
așa cum face în 
imaginea de mai 
sus, celebrul ju
cător cehoslovac 

Adamec

* *

★

avut hemoragii na-cători au 
zale și stări de epuizare după 
cîteva minute de antrenament.

...Șl ALE CĂLDURII I
Un val de căldură s-a abă

tut asupra orașului Puebla. 
Jucătorii belgieni care parti
cipă în grupa A de la Ciudad 
de Mexico, și-au ales reședin
ța tocmai la Puebla, fiind ne- 
voiți să-și întrerupă antrena
mentele timp de cîteva zile.

LOTO - PRONOSPORT

amî-

cîștl- 
obiș-

Duminică, 24 mai a.c., se 
va desfășura concursul Pro
nosport nr. 21, care cuprinde 
mecuri din campionatele di
viziilor B din țara noastră 
și cel italian, precum și tra
gerea Lolo care a fost 
nată de la 22 mai a.c.

Depunerea biletelor 
gătoare de la tragerea 
nuită Loto care va avea loc 
duminică 24 mai a.c. se va 
face pînă joi 28 mai în ora
șele de reședință județeană 
și pînă miercuri 27 mai In 
celelalte localități.

Omologarea biletelor câști
gătoare de la concursul Pro
noexpres din 13 mai, va avea 
loc în ziua de luni 25 mai 
a.c.

Omologarea concursului Pro
nosport din 24 
loc în ziua de 
a.c.

Miercuri 27
loe omologarea concursului 
Pronoexpres din 20 mai, pre
cum și tragerea concursului

mai va avea 
marți 26 mal

mal va avea

ITALIENII NU SE TEM DE... 
ZGOMOT

In contrast cu celelalte echi
pe participante la turneul fi
nal. care aleg locuri liniștite, 
depărtate de zgomotul orașe
lor, fotbaliștii italieni (deși 
grupa lor joacă la Puebla șl 
Toluca), s-au instalat în inima 
capitalei mexicane. în luxosul 
hotel „Parque de los prlncl- 
pes“. în cursul zilei de marți, 
italienii au efectuat primul 
antrenament pe terenul clubu
lui „America" în prezența se
lecționerului Ferruccio Valca- 
reggi, care a sosit din Europa 
aducînd împreună cu el pa

Patrick Hart, ciștigătorul an
chetei revistei „World Soc
cer" in virtutea căreia va e- 
fectua o călătorie in Mexic, 

in timpul C.M.

Boninsegna și Prati. cei do! 
jucători chemați să suplineas
că lipsa atît de resimțită a lui 
Anastasi. Valcareggi mal are 
acum o singură problemă, 
aceea de a elimina un jucător 
din lotul compus actualmente 
din 23 de sportivi.

ALTE SOSIRI
Două dintre favoritele gru

pelor preliminare ale turneu
lui final al campionatului 
mondial de fotbal — echipele 
U.R.S.S. și R.F. a Germaniei 
— au sosit la Ciudad de Me
xico. Fotbaliștii sovietici, care 
veneau de la Bogota, au fă
cut o escală neprevăzută, de o 
zi, la Panama, din cauza de
fectării radarului de la bordul 
avionului care-i transporta. 
Din scurta lor expediție în Co
lumbia, fotbaliștii sovietici a- 
due un jucător accidentat, 
portarul Rudakov.

Selecționata R.F. a Germa
niei s-a oprit circa o oră în 
capitala mexicană, contlnuîn- 
du-și drumul cu un avion spe
cial spre orașul Leon unde 
va rămîne în timpul disputării 
partidelor din grupele preli
minare. Cu același avion a 
sosit și secretarul general al 
F.I.F.A., Helmuth Kaser. A- 
cesta a fost primit de Ramon 
Alatorre, secretarul general al 
Comitetului de organizare.

INSTRUCTAJ 
PENTRU ARBITRI

Timp de 7 zile, între 21—28 
mai. la Ciudad de Mexico va 
avea loc un curs de instruire 
a arbitrilor desemnați să asi
gure buna desfășurare a me
ciurilor din cadrul turneului 
final al campionatului mon
dial de fotbal.

La acest curs participă și 
arbitrul Andrei Râdulescu, 
care a plecat marți în Mexic.

avea loc 
Loto care 
de duml-

obișnuit Pronoexpres din săp
tămîna respectivă.

Joi 28 mai, va 
omologarea tragerii 
a avut loc în ziua 
nică 17 mal a.c.

Pentru tragerea Loto din 
24 mai, cît și pentru con
cursul Pronosport nr. 21 din 
aceeași zi, participanții au 
posibilitatea să cîștige — la 
alegere — premii în bani sau 
autoturisme. Se atribuie auto
turisme Moskvici 408 cu ca
roseria 412, Dacia 1100, Mosk
vici 408 cu 4 faruri și radio, 
Skoda 100 S și Skoda 1000 
M.B.

NUMERELE EXTRASE 
LA CONCURSUL PRONO
EXPRES Nr. 21 DIN 20 MAI

EXTRAGEREA
30 42 44 2. Fond
372.852 lei.

Ii 43 31 
de premlll

a Il-ai 30EXTRAGEREA'
23 3 42 17 II 39 2. Fond 
de premii j 333.904 le!.'



Nu-i ușor să fii căpitanul 
unei echipe de ași•••

ne declara Marin Bădin, noul dispecer 
al naționalei de tenis —

Balcaniada de vole*

de la Atena

VICTORIOASA

Primul gong din cadrul ce
lei de-a VIII-a ediții a cam
pionatelor balcanice de box a 
răsunat aseară in Palatul spor
turilor din Varna. în primul 
meci al galei, la categoria se- 
mimuscă, pugilistul turc Ba- 
hatir Iosler l-a învins pe iu
goslavul Roksandici prin a- 
bandon dictat de arbitru (3 
k.d.-uri !). în cel de-al doilea

Bitosi a cîștigat

Bitosi sosind victorios la Aosta

meci a evoluat și reprezentan
tul nostru Aurel Mihai. El a 
avut dificila sarcină de a asi
gura un start bun echipei și 
a făcut-o cu brio. La capătul 
partidei sale cu bulgarul Hris- 
to Atanasov, Mihai a primit 
decizia in unanimitate. El a 
evoluat într-o concepție tac
tică bună, oprind cu contre 
puternice și precise atacurile 
boxerului bulgar.

In cadrul categoriei cocoș, 
meciul derby dintre campio
nul european Aurel 
trescu și campionul balcanic 
lane Bahtiarevici (Iugoslavia), 
care i-a adus ropote de a- 

a 
cu victoria repre- 
nostru. După un 
în repriza a doua, 
a atacat furibund,

Dumi-

plauze pugilistului român, 
luat sfîrșit 
zentantului 
k.d. suferit 
Bahtiarevici 
dar ■ niciodată croșeele sale nu 
l-au' ajuns pe Dumitrescu. Pu
gilistul nostru îl va întîlni în 
finală pe bulgarul Ștefan Pa- 
naiotov, învingător, ----- s
prin rănire asupra 
Avan Kudak.

Cel de-al treilea ... 
reprezentativei noastre, 
data aceasta Iliescu, a evoluat

aseara, 
turcului

Aurel al 
de

sobru, lucid, ferm in atacuri 
și bine organizat în apărare, 
astfel incit, după ce-1 pusese 
dc două ori k.d. pe iugosla
vul Ștevan Cizmici (rep. 1 și 
a 2-a), a obținut a treia vic
torie românească. El îl va în
tîlni în finală pe campionul 
balcanic Seyfi Tatar (Turcia), 
medaliat cu argint la „europe
nele" de la București.

Cu emoții am așteptat deci
zia în meciul dintre Alexan
dru Popa și iugoslavul Dușan 
Markovici. Ambii combatanți au 
executat în apărare up singur 
procedeu, 
toate 
ționat 
clare. Decizia a fost acordată 
cu 2—1 lui Popa, ceva mai 
incisiv în repriza a treia. O- 
ponentul său din finală va fi 
pugilistul turc Celal Sandal, 
care l-a învins Ia puncte pe 
bulgarul Kiriakov. Ultimul re
prezentant al echipei noastre, 
care a evoluat miercuri seara, 
a fost Horst Stumpf. El l-a 
învins prin abandon în ultima 
repriză pe Nazif Kuran (Tur
cia), după ce îl trimisese de 
două ori la podea.

eschiva, 
acestea au 

reciproc
dar cu 

recep- 
lovituri

& La Teheran prima luare de contact 
cu Țiriac și Năstase Obiectiv imediat: 
meciul de „Cupa Davis“ cu Grecia 0 în perspectivă, partide

dificile cu tenismanii iugoslavi
întîlnirea amicală România — 

S.U.A. și apoi cea cu Grecia, 
oficială, contînd pentru turul al 
doilea din cadrul „Cupei Davls" 
(zona europeană) constituie eve
nimente de mare atracție pentru 
lumea tenisului de la noi. Dacă 
la prima interesează mal mult 
latura spectaculară șl mai puțin 
scorurile în sine, în partidele cu 
Grecia primează rezultatele șl 
bineînțeles, calificarea în etapa 
următoare. Alături de actorii 
principali, Ion Țiriac șl Ilie Năs
tase, prins în multiple preocupări 
cotidiene, se află și proaspătul 
venit la cînna echipei României 
pentru „Cupa Davis", Marin Bă- 
din. El și-a găsit clteva clipe li
bere șl ne-a vizitat la redacție.

— Felicitări pentru noua dv. 
calitate ele căpitan al reprezenta
tivei tării. Ce sensuri dați acestei 
funcții 7

— Sînt 
trem de 
atribuții, 
obligații 
spune, foarte delicate. Mai* ales 
în situația echipei noastre aureo
lată de mari performanțe și cu 
doi eomponenți, Țiriac șl Năs
tase, ași incontestabili al rachetei. 
Pentru asemenea jucători sportul

me-

bucuros și jmă simt ex- 
onorat de noile mele 
Ele însă îmi incumbă 
dificile și aș putea

alb nu mai are secrete. De aceea, 
intervenția căpitanului echipei 
este necesară doar arareori, dar 
momentele alese trebuie bine gîn- 
dite în ce privește forma și con
ținutul lor. Toate acestea presu
pun o bună cunoaștere a jucăto
rilor noștri, o informare perfectă 
asupra posibilităților adversarilor. 
Mă voi strădui să fiu un sprijin 
moral și de ordin tactic pentru 
echipă.

— Cînd a avut loc prima luare 
de contact cu Țiriac și Năstase ?

— La Teheran, cu ocazia
ciulul de debut din noua ediție 
a „Cupei Davis". Nu-i mai văzu
sem într-o întîlnire oficială, de 
anul trecut, din partida cu India 
de la București. In ciuda unui 
vînt infernal, primii noștri echi
pieri au reușit să facă dovada 
excelentelor lor calități. Iliuță
atinge cote ridicate ale măiestriei 
sportive, dar înscrie și unele
fluctuații, iar Țiriac rămîne co
loana vertebrală a echipei. Sigur 
și calm, el este un adevărat creier 
electronic pe teren, la dublu fiind 
elementul principal mobilizator.

— Pentru a revenit la actuali
tate. meciul cu Grecia poate 
aduce vreo surpriză ? Ne gîndim

5*
și spanioli

eventual la Kalogheropoulos 
nu la rezultatul final.

— Oaspeții prezintă o garnitură
destul de bună, dar ea nu atinge 
valoarea formației noastre. Nu 
cred că primul jucător grec, Ka
logheropoulos va izbuti un re
zultat neașteptat. Secundul său, 
Gavrilidis, jucător experimentat 
și bun „acrocheur" l-a pus în 
dificultate pe Năstase acum trei 
ani la Zagreb. Dar altul este 
Năstase de acum. O dată înche
iate partidele de la București, 
atenția noastră se va îndrepta 
spre întîlnirea cu tenismanii iu
goslavi, din turul al treilea. Meci 
foarte dificil. Teoretic 3—2 pen
tru noi, dacă Franulovici prinde 
o săptămină gen Emerson și ar 
învinge în ambele partide de 
simplu. înclin însă să cred în- 
tr-un succes mai facil al româ
nilor. Apoi meciul meciurilor, în
trecerea cu jucătorii spanioli la 
București.

— Propun să ne oprim aici. Să 
treacă întîi Întîlnirea cu Grecia, 
să așteptăm să vedem ce se va 
intîmpla în partida cu Iugoslavia 
și apoi să nc glndim la don Ma
nolo Santana. Așa parcă e mai 
sportiv.

C. CONSTANTIN

Dană victorii românești în primele trei partide
(Urmare din pag. 1)

' Etapa a treia din Turul ci
clist al Italiei (St. Vincent— 
Aosta, 162 km), a fost ciștigată 
de italianul Bitosi, urmat de 
compatriotul său Dancelli și 
de belgianul Merckx, toți cro
nometrați în 5 h 08:39. în 
clasamentul general indivi
dual conduce Bitosi, urmat la 
2 sec. de Dancelli. Merckx se 
află pe locul 5, la 22 scc de 
lider.

i 
aducea lui Arthur Ashe laurii 
cei mai mari. Iar în 1970, in 
aceleași campionate pe teren 
acoperit al Statelor Unite, la 
Salisbury, a fost rîndul unui 
tenisman român să triumfe : 
Ilie Năstase ! Iată, ieri pe te
renul central de la Progresul, 
s-au întîlnit tocmai acești doi 
campioni ai clasicei probe 
„indoor". De o parte a fileu- 
lui Pasarell, de cealaltă Năs
tase. Testul confruntării a 
dat cîștig de cauză, în mod 
categoric, românului. Numai 
trei ghemuri a reușit să câș
tige, pe parcursul unei adevă
rate partide-fulger. jucătorul 
portorican.

Primul tenisman al Româ
niei s-a prezentat în fața pu-

blicului său, după o lungă 
absență, cu multe atuuri noi 
în joc. Maturitate, în primul 
rînd. Iliuță nu mai încearcă 
rezolvări riscante, numai de 
dragul spectacolului. El ser
vește mult mai bine. Se con
centrează în joc. Iar back
hands său se prezintă mult 

ameliorat. Năstase și-a domi
nat net adversarul, cu rare 
interferențe de inițiativă ale 
acestuia. Pasarell — mai lent 
în replici, depășit și pe plan

Ashe — Țiriac
Arthur Ashe este, el însuși 

un spectacol. Suplețea în miș
cări, ușurința cu care lovește 
mingea, silueta sa de o ele
ganță desăvârșită, ating a- 
proape neverosimilul. Este un 
mare tenisman acest tînăr din

După o întrecere dramatică

a rămastactic de român 
mereu în urmă.

O descriere amănunțită a 
jocului ar fi inutilă. Ilie Năs
tase s-a distanțat cu siguran
ță, mareînd o netă victorie: 
6—1, 6—2. O curiozitate de 
remarcat : din cele 45 de mi
nute ale întregului joc nu mai 
puțin de 15 au fost afectate 
unui singur ghem, .cel prin 
care Pasarell reușise să ega
leze pentru moment (2—2) Ja 
începutul setului secund.

6-4, 6-4

Așteptările n-au fost cîtuși 
de puțin desmințite. O gamă 
întreagă de procedee tehnice 
și acțiuni tactice specifice jo
cului de dublu, au încântat 
ochiul cunoscătorului, ăar și 
privirile publicului larg, a- 
mator de spectacol. S-a dat o 
luptă strînsă, mai 
parcursul setului doi, 
în cel de al treilea 
părînd să-și asigure 
confortabil. Dar, la 
oprire neașteptată îi
amîne decizia cu încă un set. 
Două schimburi spectaculoase

ales pe 
iar apoi, 
românii 
victoria
3—1, o 
face să

de mingi, Ion Țiriac și Ilie 
Năstase își asigură succesul, 
Înscriind o nouă performanță 
de prestigiu.

O mențiune bună și pentru 
arbitrii care au condus cele 
trei partide : Mircea Constan- 
tinescu, Radu Handoca și 
Mihai Poenaru-Bordea.

Echipa României conduce 
astfel cu 2—1 înaintea ultime
lor simpluri (Țiriac—Pasarell 

Năstase-Ashe). Programul 
azi după amiază începe tot 
ora 15, pe terenul central 
la Progresul.

S.U.A U.R.S.S. 75-72 în C.M. de baschet
Turneul final a fost reluat 

cu una dintre partidele-cheie 
ale actualului campionat 
mondial de baschet : S.U.A. 
— U.R.S.S. întîlnirea pre
zenta o deosebită impor
tanță, îndeosebi pentru spor
tivii sovietici, care pentru a 
rămine în cursă aveau ne
apărată nevoie de victorie. 
Ei au și condus de altfel din 
start pînă în momentul 
(15—20) în care Al. Fischer, 
introducîndu-1 
„napoletanul" Jim Williams 
(10 p) a dat campionilor o- 
limpici omul de șoc de care 
aveau nevoie. Cu un presing 
pe tot terenul, baschetbaliș- 
tii americani egalează repede,

în teren pe

ajungînd apoi la un avan
taj de 10 puncte (34—24). 
Brody (12), excelent condu
cător de joc, alături de ve
deta lui Fides și tinerii Hill
man (12), Washington (19) 
lasă impresia că se vor dis
tanța. A urmat însă o re
plică excepțională a forma
ției sovietice. F. 
(22), inepuizabil, 
cu Serghei Belov 
punctat din toate 
și la pauză scorul 
nit egal: 44—44.

După reluare, tot 
U.R.S.S. este cea care dic
tează ritmul și prin acțiuni 
extrem de precise reușește 
deseori să dezorganizeze apă-

Paulauskas, 
împreună 

(22) au 
pozițiile, 
a deve-

echipa

FIUL ȘI TATAL
Unul din cel mal buni arun

cători de disc din Finlanda 
este la ora actuală Antti 
Youpila, în vîrstă dc 20 de 
ani. în sezonul trecut, cu o 
aruncare de 57 metri, el a 
stabilit și un record de juniori 
al țărilor scandinave. Dar și 
tatăl lui Antti, care are acum 
48 de ani, continuă să se a- 
firme in această ramură a 
atletismului. Cu 50,24 metri, el 
ocupă locul 26 pe lista celor 
mai buni aruncători de 
finlandezi.

conduce 
(52—49, 
pierde, 
greșeli

rarea adversă. Ea 
în permanență 
62—56, 70—64) deși 
pe rînd, pentru 5 
personale, pe Al. Belov, Zar- 
muhamedov și Andreev. Nici
odată însă la mai 
6 puncte, fapt care 
bilitate jucătorilor 
Ocean să încerce 
multe ori egalarea. 
minute au fost mai 
decît dramatice, tăind răsu
flarea miilor de spectatori. • 
72—68 pentru 
Smith ratează 
bere în min.
miri. 39, cînd 
Paulauskas să 
semenea încercări 
schimb, Ken Washington nu 
pierție ocazia ce i se ivește 
în min. 40 (73—72 pentru 
S.U.A.) și tot el avea să fie 
purtat în triumf de 
pieri pentru ultimul 
scris cu 4 secunde 
de sfîrșit. Scor
75—72 (44—44) pentru forma
ția americaDă, care continuă 
astfel să rămînă neînvinsă în 
competiție.

In ai doilea meci al zilei : 
Italia — Uruguay 76—65 
(48—27). La ora închiderii 
ediției, meciul Cehoslovacia 
— Iugoslavia este în curs de 
desfășurare.

mult de 
dă posi- 
de peste 
de mai 
Ultimele 

mult

U.R.S.S.
3 aruncări
37. 72—71 

este rîndul 
greșească 4 a- 

(!). în

Și 
li- 
în 

lui

coechi- 
coș în- 
înainte 
final :

Raliul Londra
CÎND DIPLOMAȚII 

JOACA ȘAH

La inițiativa Ministerului 
afacerilor externe al U.R.S.S., 
19 ambasadori sau reprezen
tanți ai ambasadelor din Mos
cova au participat la un si
multan oferit de campionul 
mondial, Boris Spasski. Un 
număr de 15 partide au fost 
ciștigate de renumitul șahist, 
dar patru s-au terminat re
miză, printre care și una sus
ținută cu... soția ambasadoru
lui Marii Britanii.

Cum se îmbină frumosul 
cu utilul...

(din „Sovietski-Sport" — 
Moscova)

DRUM BUN...

„Drum bun și călătorie liniș
tită" i-au urat prietenii navi
gatorului Minoru Naga.voshi, 
din Osaka, în yîrstă de 22 de 
ani, care la bordul unui iaht 
în lungime de numai 5 me
tri încearcă să traverseze O- 
ceanul Pacific. El speră să 
ajungă în portul canadian 
Vancouver în 90—120 de zile. 
Gărzile de coastă japoneze au 
încercat să-l convingă pe te
merarul navigator să renunțe 
la intenția sa, mai ales de
oarece nu are la bordul iahtu
lui nici un post de radio-emi- 
sie prin care să solicite ajutor 
în caz de nevoie.

BURSA ȘI... ATLETISMUL 
PROFESIONIST

asistat recent la un meci 
disputat intre două echipe de 
amazoane din orașele vest- 
germane Landau și Augsburg. 
Jucătoarele se așezaseră pe 
teren într-o manieră cu totul 
neobișnuită : doi fundași, doi 
mijlocași și... șase atacanți. 
Nici urmă de „zid", dc „lacăt" 
sau de vreun „măturător". 
Partida a fost disputată cu 
atîta înverșunare, incit, la 
mijlocul reprizei secunde, ar
bitrul a fost nevoit să sus
pende jocul pe timp de două 
minute pentru ca fotbalistele 
să-și... aranjeze ținuta.

Și totuși, piuă la sfîrșit spec
tatorii au fost oarecum dezilu
zionați. Intr-adevăr, în ciuda 
existenței a cite șase atacanți 
in fiecare formație, fetele din 
Augsburg au cîștigat de abia 
cu 2—1 !
ANTRENAMENTUL MARATO- 

NISTULUI TARRANT

Reprezentativa masculină d« 
volei a României a debutat 
in Balcaniada de la Atena cu 
o victorie clară asupra repre
zentativei țării gazdă, antrenată 
de fostul internațional român 
Ștefan Roman. Scorul, 3—0 (7, 
3, 9), ilustrează clar diferența 
valorică dintre cele două for
mații. Antrenorul Tănase Tă- 
nase a folosit următorul lot 
de jucători : Udișteanu, Dra
gan, Schreiber, Barta, Ferariu, 
Crețu, Stamate, Tirlici și Ior- 
ga. Tot în prima zi Iugoslavia 
a dispus de Turcia cu 3—1.

Skeetiștii

și taleriștii români

la startul

unor concursuri

internaționale
Patru skeetâștl români, Sen-, 

covicâ, Pintilie, Danciu și Vlă- 
doiu, însoțiți de 
Ion Lovlnescu au 
Cehoslovacia unde, 
vineri, sâmbătă și duminică, 
vor concura în cadrul „Mare
lui Premiu Europa".

De asemenea, patru taleriști 
vor reprezenta țara noastră la 
competiția internațională da la 
Moscova (23—24 mai). Au făcut 
deplasarea Reli Vezeanu, Trăis- 
taru, Suditu, A. Marinescu și 
antrenorul Augustin Mișca.

antrenorul 
plecat în 
la Brno,

FOTBALIȘTII POLONEZI 
ÎNVINGĂTORI

LA COPENHAGA
La Copenhaga întîlnirea Inter

națională amicală de fotbal din
tre selecționatele Danemarcei și 
Poloniei a fost ciștigată de oas
peți cu scorul de 2—0 (1—0), prin 
golurile marcate de Banas (mln. 
25) șl Jarosik (mln. 85).

Recentul declin al cursului 
acțiunilor la bursa din New- 
York a avut un efect neaș
teptat și asupra planurilor so
cietății „World Sport Promo
tions", cu sediul la Los An
geles, de a organiza un tur
neu al unei echipe de atleți 
profesioniști. Al Schallau, pre
ședintele societății, a declarat 
că din cauza ritmului scăzut 
în care se vînd în ultimele 
săptămîni acțiunile W.S.P.. 
este posibilă o amînare pînă 
în cursul anului viitor a pri
melor reuniuni ale alleților 
profesioniști. eWorld Sport 
Promotions" a emis 300 000 de 
acțiuni, în valoare de 5 dolari 
bucata, dar pînă acum 
s-au vîndut decît 45 000.

nu

SISTEMUL 2—2—6

noli,In sfîrșit, vedem șl 
un veritabil fotbal ofensiv" — 
au exclamat cu satisfacție cei 
20 000 de spectatori care au

John Tarrant, alergător ma- 
ratonist, acționează in prezent 
In Anglia ca profesionist. El 
relatează în revista engleză 
„Athletics Weekly” despre 
modul său de a se antrena, 
de pe vremea cind era atlet 
amator în Africa de Sud :

„Lucram cite 80 dc ore pe 
săptămină. In cele mai multe 
zile alergam dimineața, de la 
orele 4,45, cite 10—12 km îna
inte de lucru. în timpul pau
zei de Ia prînz mai alergam 
încă 7—8 km, iar scara după 
terminarea serviciului, pe la 
orele 21, alergam încă 10—12 
l<m. Rareori alergam mai pu
țin de 160 km pe săptămină. 
dar dc cele mai multe ori 
chiar și peste 200 km". El ter
mină scriind : „viața mea a
fost foarte grea". Revista co
mentează : dacă acesta a fost 
antrenamentul său ca amator, 
cum s-o fi antrenînd ca pro
fesionist 1
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Richmond care a scris o Ine
dită pagină de istorie, fiind 
primul negru în reprezenta
tiva S.U.A. pentru „Cupa 
Davis".

în fața sa au stat dîrzenia 
și rutina unui Ion Țiriac, în 
continuă evoluție. Dacă fostul 
nostru campion nu mai are 
prospețimea primilor ani de 
consacrare, el nu pierde pri
lejul să-și demonstreze vas
tele sale cunoștințe în tenis. 
A acționat surprinzător de efi
cient la startul meciului său 
cu Ashe, conducîndu-1 pe 
american cu 3—0. Urmează 
însă revenirea acestuia, din 
ce în ce mai bun-, mai sigur 
pe lovitiy^ Nu mai puțin de 
cinci gl#niuri la rînd revin 
lui Ashe care își adjud&că 
setul. In cel de al doilea, oas
petele este cel care se distan
țează de la început (4—1), dar 
Țiriac se apropie ia un ghem 
diferență (4—5), fiind întrecut 
doar Ia limită.

A fost un meci cu multe 
faze frumoase, dar și cu ra
tări, cauzate în bună măsură 
dc terenul încă alunecos de 
pe urma ploilor. Acesta pai e 
â-1 fi dezavantajat mai mult 
pe Tiriac, preț al gabaritului 
său.

Țiriac, Năstase

Ashe, Pasarell

6-4, 8-6, 3-6, 6-4
două cupluri 
cele mai re- 
internaționale.

S-au întîlnit 
de laureați în 
cente turnee 
Românii veneau de la Bru
xelles cu o victorie în open-ul 
belgian, iar americanii cuce
riseră în Anglia titlul de du
blu al turneului de la Hur- 
lingham. O întâlnire între două 
perechi de jucători cu bogat 
palmares în «ceastă speciali
tate a tenisului.

Ilie Năstase și Charlitto Pasarell (pe fundul terenului) In plină dispută
Foto : N. AUREL

R. Szurkowski și echipa Poloniei
conduc autoritar in „Cursa Păcii

Ciudad de Mexico

Schimbări in clasament, dar nu și de lider
LIMA 20 (Agerpres). După 

ce au trecut cu succes exame
nul dificil al „rutei incașilor", 
participanții la raliul Londra- 
Ciudad de Mexico se pregă
tesc pentru etapele finale, 
care-i vor purta prin Colum
bia și America Centrală spre 
țara Aztecilor. Finlandezul 
Hannu Mikkola se menține în 
fruntea clasamentului, dar 
compatriotul său Rauno Aal
tonen îl urmează amenințător 
la numai cîteva puncte pena
lizare. Bună comportarea fot
balistului Jimmy Greaves, 
care ocupă locul opt, dar cel 
mai surprinzător salt în da-

sament l-a făcut automobilis- 
ta franceză Claudine Traut- 
mann (soția fostului lider), 
care încearcă să salveze onoa
rea familiei și a mărcii „Ci- 
troen“. Polonezul Zasada, co
pleșit de defecțiuni tehnice în 
etapa peruviană, a retrogra
dat pe locul 11.

A 23-a ediție a „Cursei 
Păcii" a continuat miercuri 
cu desfășurarea etapei a 
IX-a, Bidgoszcz — Poznan, 
137 km. Vremea a fost ne
favorabilă (ploaie, vînt pu
ternic din față) pe o bună 
parte a traseului. Doar spre 
sfîrșit, soarele a reușit să 
străpungă pînza deasă a no
rilor. Numeroasele încercări 
de detașare au fost anihilate 
de pluton. La km 97, însă, 
un grup de 20 de alergători, 
în cadrul căruia se aflau 
numeroși fruntași ai cursei, 
a reușit să se desprindă de 
plutonul masiv. Printre ei se 
afla și rutierul român Va- 
sile Teodor, aflat, în general, 
într-o formă bună în această

Grun — Weiss Dankersen
pentru a 3-a oară

Echipa vest-germană Griin- 
TVeiss Dankersen a cîștigat 
pentru a 3-a oară consecutiv 
„Cupa Europei" la handbal în 
11, învingind în finală pe S.G. 
Leutesrhausen cu 18—9 (8—6).

Dinamo București a susținut 
două partide amicale la Re
gensburg cu o selecționată lo
cală. în primul meci, bucu- 
reștenii au cîștigat cu 18—13, 
iar în al doilea au fost învinși 
cu 18—16.

TELEX * TELEX
Maratonul internațional de la 
Skoevde (Suedia) a fost câști
gat de japonezul Sadanaga (41 
do ani) în 2h 23:52,0.

• TELEX • TELEX

Froba de obstacole din con
cursul de călărie de la Madrid 
a revenit englezoaicei Drum
mond de Xanthos, urmată de 
vest-germanul Winkler (Enigh).■
In competiția feminină de te
nis ce se desfășoară la Frie- 
burg (R.F. a Germaniei) : Ca
nada — Norvegia 3—0 ; Olanda 
— Grecia 3—0 ; Elveția 
gia 2—1 ; Franța — 
2—1.

hi runda a Ul-a a concursu
lui de șah ce se desfășoară la 
Piotrkov_ Trybunalski : 
kas _
dele Klovan 
și Heemskerk 
încheiat 
conduce

Kara- 
Pogorevici 1—0. Parti- 

Szapakowska 
Szolj s-au 

remiză. In clasament 
Klovan cu 2 p.

de polo de la FragaTurneul
a fost cîștigat de Bohemians 
care a învins pe Anilana Lodz 
cu 3—1 și pe Akademik Sofia 
cu 4—3.

competiție, care a sosit la 
Poznan, pe locul 12, în ace
lași timp cu învingătorul.

Cicliștii polonezi au mai 
adăugat șirului de victorii 
încă una, a 7-a în această 
cursă (!). Sprintul final, dis
putat pe stadionul din Poz
nan, a fost din nou domi
nat de alergătorii antreno
rului Henryk Lasak. De alt
fel, ei au ocupat toate cele 
trei trepte ale podiumului! 
Zenon Czechowski s-a cla
sat pe primul loc, la mare 
luptă cu purtătorul tricoului 
galben, Ryszard Szurkowski, 
și Zygmunt Hanusik — toți 
trei cronometrați cu timpul 
de 3h.08:12. f

în clasamentul general in
dividual conduce, și după în
cheierea celei de-a doua 
treimi a „Cursei Păcii*, ci
clistul polonez Ryszard Szur
kowski, urmat de francezul 
Duchemin, Hanusik (Polonia), 
Hava (Cehoslovacia) ș-a. Re
prezentativa Poloniei se află 
pe primul loc în clasamentul 
general pe echipe. Ea este 
urmată de Cehoslovacia, 
R. D. Germană etc.

Astăzi rutierii au zi 
odihnă la Poznan, urmind 
vineri să parcurgă etapa 
X-a, Poznan — Frankfurt 
Oder, 182 km.

de 
ca 

a 
pe

— Bel- 
Japonia

La Sofia, selecționata 
de volei a Bulgariei a 
cu 3—1 (10, 15, —13, 
ma reprezentativă a R.D. Ger
mane.

secundă 
întrecut 
14) pri-

FUM DOCUMENTAR SPORTIV ROMÂNESC PREMIAT IA BUDAPESTA
BUDAPESTA 20 (Agerpres). 

— Au fost decernate premiile 
Festivalului cinematografic al 
filmului sportiv desfășurat la 
Budapesta. Premiul pentru cel 
mai bun film de instruire teh- 
nico-sportivă a fost atribuit 
documentarului românesc „Lup
ta la semicerc" realizat de re
gizorul E. Szekler cu concursul

echipei unor eomponenți ai 
echipei de handbal a României, 
campioană mondială. Premiul 
pentru cel mai bun film re
portaj a revenit producției so
vietice „Dificilele starturi ale 
olimpiadei mexicane". Marele 
premiu a fost atribuit filmului 
maghiar „Cinci zile", consacrat 
pentatlonului modern.

La 23 mai revanșa 
Benvenuti — Bethea
La Umago (Iugoslavia) se 

va desfășura la 23 mai meciul 
de box pentru titlul mondial 
la categoria mijlocie dintre 
deținătorul centurii, italianul 
Nino Benvenuti, și america
nul de culoare Tom Bethea. 
Intr-o declarație recentă, Tom 
Bethea a arătat că el își va 
reînnoi victoria în. fața cam
pionului mondial. Acum două 
luni, la Melbourne, pugilistul 
american l-a învins prin aban
don în repriza a 8-a pe Ben- 
venuti. împreună cu Bethea 
se află la Milano și fostul 
campion mondial la categoria 
mijlocie Emile Griffith, care 
la 4 iunie îl va întîlni Ia Co
penhaga pe danezul Tom 
Bogs, actualul campion euro
pean la categoria mijlocie.

NORDWIG 5,20
LA PRĂJINĂ

în concursul atletic de la 
Berlin, Wolfgang Noirdwig a 
sărit 5,20 m la prăjină. Alte 
rezultate.’ Istvăn- Major 2,15 
m la înălțime — nou record 
al Ungariei ; Renate Meissner 
11,5 la 100 m.

Noi recorduri ale Poloniei: 
Wladyslaw Komar 19,89 m la 
greutate ; Ludwiga Chewinska 
17,44 m la greutate ; Stanislwa 
Lubjiewski 68,10 m la ciocan.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
AU LUAT SFÎRȘIT MECIURILE

DIN GRUPELE TURNEULUI U.E.F.A.
GRUPA G| R. F- a Ger

maniei — Olanda 1—2 (1—1) ț 
Țara Galilor — Elveția 0—1 
(0—0).

Sîmbătă sînt 
următoarele meciuri în 
mifinale i

La Glasgow: Scoția — 
landa.

La Ayr: Franța — R. 
Germană.

în mai multe 
Scoția s-au înche- 

grupele

Aseară, 
orașe din 
iat meciurile din 
turneului U.E.F.A.,

La Edinburg, reprezenta
tiva României a întîlnit se
lecționata R.D. Germane. 
Jocul s-a încheiat cu rezul
tatul de 0—0. în urma aces
tui rezultat, echipa R. D. 
Germane, clasată pe locul I

s-a calificat în 
competiției. Tot 
a avut loc par- 

selecționatele 
Turciei. Scor r

in grupa D, 
semifinalele 
în grupa D 
tida dintre 
Belgiei și 
2—0 (1—0).

GRUPA A i Bulgaria —i 
Italia 2—1 (1—0); Scoția — 
Suedia 5—0 (2—0).

GRUPA B i Franța — Fin
landa 3—0 (1—0) 5 Norvegia — 
Ungaria 0—1 (0—0).

programate
se-

o-

D.


